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Stolte Jenter med trofe for fin annenplass. Foran t.v. Astrid Edlund, Randi Skaar, Jorun Alna 
Skjæveland, Monica Kloster. Bak t.v. Marit Pallesen, Anita Bøe, Anne Kristine Hetta, 
Elin Svi/lind, Tove Sommerfeldt, Margot Meling og dirigent og musikalsk leder, Solveig Meling. 

Spennende 
11St.Hansgård11

Brandsberg Dahls Arki
tektkontor A/S har lagt fram 
et spennende forslag til ut
bygging av området over 
tunnelinnslaget i Verksgata 
- den såkalte "St. Hansgår
den". Sivilarkitetk Solveig
Holen, som står bak pla
nen, foreslår boligbebyg
gelse med små butikker og
verksteder i underetasjene.
Komplekset inneholder og
så parkeringsanlegg. kon
torer, beplantede utearea
ler og lekeplass.

Mer siste side 

Politikerne 
skoleres 

Prøvebydelen er i rute. 
Sist helg var bydelspolitiker
ne fra Storhaug og Jåttå by
delsutvalg samlet på Sola 
Strandhotell for å informe
res om reformen og skole
res til alle de nye oppgave
ne og ansvaret som venter 
når prosjektet settes ut i li
vet 1. januar. Seminaret var 
det første i en hel rekke 
som skal holdes utover 
høsten, blant andre skal 
også de kommuneansatte i 
bydelene på skolebenke�. 

Merslde19 

Hvor tett bydel? 
Jeg stiller spørsmåls

tegn til reguleringsplanene 
som ikke gir noen ret
ningslinjer for hvordan 
man skal oppnå gode boli
gområder - men som tvert 
imot oppfordrer til fortetting 
av eiendommer. 

Det sier Marianne 
Kvadsheim Vik, en av ild
sjelene bak en under
skriftskampanje som for
hindret et flerleilighetsbygg 
i Avaldsnesgata. 

Ap-gruppen i bydels__ut
valget vil ha større styring 
med seksjonering av boli
ger i bydelen. 

Merslde14 

Internasjonalt 
sølv til 
11sølvstrupene11

Jentene i koret Lør
dagsskolen - "bydelens 
sølvstruper" - har vært ute 
på nye eventyr og høstet 
både heder og ære i inter
nasjonalt kormiljø: Sist må
ned gikk de av med 
sølvprisen i den internasjo
nale korfestivalen i Canto
nigros i Spania. li jenter 
fra Varden i konkurranse 
med store øst-europeiske 
kor med 50-60 stemmer! 
Og nå strømmer invitasjo
nene på; de er invitert til å 
delta på musikkfestivalen i 
Barcelona neste år, til å 

_ besøke llåde Finland og 
Tjekoslovakia �ågar Ja
pan. Vi har all '"brunn til å 
være stolte over jentene 
våre og dirigent og musi
kalsk leder Solveig Meling. 

Mer side 7 
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Takrenner a
Beslag l'jj'� 
Mantling � 
Isolering 
Ventilasjonskanaler 
Kjølerom 
Fryserom 

�t®angtt 
�ttttkuatiat 

Øvre Strandgt. 54, Stavanger 
Åpent. 11.00-16.00. 

Tor. 11.00-19.00. 
Lør. 10.00-14.00. 
Tlf. 04-S2 74 58 

STORHAUG BYDELSAVIS 

FOR EGEN REGNING 

Ny status 
Bydelen vår - Storhaug by

del - har fra og med denne 
måneden fått en ny status.

Den er blitt prøvebydel for 
desentralisert forvaltning in
nenfor rammen av Stavanger 
kommune. Samtidig får by
delsutvalget etter hvert funk
sjon som hovedutvalg innen
for bydelen, men innenfor 
nærmere definerte rammer. 
Som det tidligere er forklart i 
Bydelsavisa innebærer dette i 
praksis at bydelen vår -
Storhaug/ den østlige delen 
av Stavanger - får en viss 
grad av politisk selvstendig
het, og etter hvert også råde
rett over de midler som skal 
brukes av flere av sektore
ne/ etatene innenfor bydels
forvaltningen. 

Det er et sterkt ønske, ikke 
bare fra min side, men fra alle 
som er direkte involvert i den 

politiske styringen av byde
len at denne styringsmulig
heten skal utøves Hl det beste 
for alle bydelens innbyggere . 
For første gang får bydelen til 
en viss grad herredømme 
over sin egen skjebne. 

Skal imidlertid denne mu
ligheten virkelig bli til en rea
litet, forutsetter det en størst 
mulig grad av aktiv deltakel
se fra befolkningens side i de 
tilfellene der det er naturlig, 
og villighet til å ta kontakt 
med politikerne i bydelen når 
det gjelder spørsmål man vil 
drøfte og saker man mener 
har betydning for bydelen. 

Storhaug bydel er en gam
mel og tradisjonsrik del av 
Stavanger. Her har industri, 
håndverk og handel vært 
drevet i generasjoner, og på 
disse feltene settes nye tiltak 
og ideer ut i livet i våre da
ger. Men vår bydel har også 
en gammel og sterk åndelig 
tradisjon knyttet til de mange 

Administrasjonen sammen med 
helse- og sosialsektoren? 

Lars Bjørheim tiltrådte 
stillingen som bydelens ad
ministrasjonsleder 1. juni. 
Likevel er han fortsatt å finne 
på rådmannens kontor, hvor 
hån tidligere var spesialkon
sulent. Der skal han sitte inn
til det blir besluttet hvor by
delsadministrasjonen på 
Storhaug skal ligge. Mye pe
ker i retning at kontorene blir 
lagt til Storhaug opptre
ningssenter, hvor også helse
og sosialsektoren flytter inn i 
løpet av høsten. Men det vil 
være avhengig av om det blir 
noe plass til overs når både 
Storhaug distriktssosialkon
tor, Pleie- og omsorgsavde
lingen for Storhaug (Åpen 
omsorg, distrikt 1), Legesen
teret (flytter fra Kongsgata) 

og Helse-stasjonen har innstal
lert seg. 

Helse- og sosialsektorens 
plassbehov vil bli lagt fram for 
bydelsutvalget på møtet 12. 
september. Da blir det bestemt 
om det også kan avsettes kon
torplass til administrasjonsle
der og sekretær, som i første 
omgang utgjør bydelsadmi
nistrasjonen. Senere kan det 
bli aktuelt med overføring av 
noen flere stillinger i takt med 
overførsel av nye funksjoner 
til bydelen. 

Som en midlertidig løsning 
vil Lars Bjørheim allerede fra 
neste måned avsette en til to 
dager med kontortid i byde
len. Ett av forslagene som lig
ger på bordet, er å benytte by-. 
delshuset til "treff tider". 

Ivar Pedersen representerer Kris
telig folkeparti i Storhaug bydel
sutvalg. 

og varierte kirkelige og kris
telige tiltak som har vært satt 
ut i livet her. Betydningen av 
dette arbeidet er det verd å 
være oppmerksom på. Det 
representerer et helt vesentlig 
bidrag til opprettholdelsen av 
de fellesverdier som ethvert 
samfunn - og også vår bydel 
bygger på. 

Ivar Pedersen 

Neste nummer av by
delsavisa kommer ut 

onsdag 20. september. 
Innleveringsfrist for 
annonser og stoff: 
Tirsdag 12. sept. 

BYDRSAVISA FOR STORHAUG 
Aår.: Mldjord Bydelshus, 
N. Ramsvikv. 1, 4015 Slavanger
�iver: Storhaug bydelsutvalg
Avisstyre: Egil Larsen (leder), Stig Aalen,
Arve Skly1øn og Lisbeth Nilssen-Love.
• Redaktør: Turid Fiksdal {Fiks)
Oppi.: 5.500. Fulldistr. i hele bydelen. 
Ann.pris: kr. 4.50 pr. sa1S-mm. eks moms.
Faste rabatter 1/1, 1/2 og 1/4 side annon
ser. Foraningsann. 1/2 pris.
Priv. rubr.ann. gratis.
Tipstlf. hv8f dag 08.30-15.15 og
18-22: 56 36 61.
Konmrtid red.: Tirs. 8.30-15, ons. 18-22.
MkfJQfd bydelshus �t: 56 36 61,
Man., ons., lors. og re. dl.522011. 
Sals/pasteup: Mollerin Media:
Tlf.: 52 20 11. Telefax: 5219 44.
Trykk: Rogalands Avis.
Annonse-ekspedisjon: Vest Publishing A/S
Tlf. 04-53 06 44. Telefax: 04-52 17 18. 
P.B. 1594, Kjelvene, 4004 Stavanger.
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Fritidssjef Norås: 

·Hele ansvaret over
til bydelen

- Når bydelsforvaltningen trer i kraft, vil jeg i
prinsippet ikke lenger anse de som jobber innen 
kultur- og fritidssektoren i bydelen som mine an
satte. Jeg mener de må underlegges bydelsforval
tingen og lokalpolitikerne 100 prosent hvis det i 
det hele tatt skal være noen vits i prøvebydelen. 
Jeg anser det også som naturlig at kultursekretær 
Sigrid Bækholt blir leder av kultur- og fritidsde
len i forvaltningen - selv om denne debatten ennå 
ikke er ført. 

fonnen. En del av spørsm.lle
ne som knytter seg til de prak
tiske tingene, har vi ennå ikke 
fått diskutert eller svar på, sier 
Norås, som har sittet som re
presentant for hele kultursek
toren i styringsgruppen for fri. 
kommuneprosjektet. 

3 

Dette sier fritidssjef Rolf 
Norås om kultur- og fritids
sektoren i forsøksbydelen. 
Men til tross for at han vil 
overføre det fulle og hele an
svar for sine virksomheter til 
bydelsadministrasjonen og 
bydelspolitikerne, innrøm
mer han at det fortsatt må 
finnes bånd mellom virksom
hetene lokalt, administrasjo
nen sentralt og virksomheter 
i andre bydeler. Blant annet 

når det gjelder faglig utveks
ling og kompetanse. 

Norås er innstilt på at bud
sjettet for virksomhetene, fri
tidsklubb og bydelshus, 
overføres i sin helhet til by
delsforvaltningen. 

- En annen interessant ting
er at kommunen, og frikom
munen for den slags -skyld, 
ikke er pålagt å opprettholde 
vår sektor. Men erfaringene vi
ser at jo nærmere vår sektor 
kommer beslutningsorganene, 
dess mer beskyttet blir den. 
Hvilke rolle kultursekretæren 
får, vil være opp til bydelspoli
tikerne og administrasjonsle
der avgjøre. Men hun vil stå 
veldig nær beslutningsorgane
ne, og det betyr ofte økt forstå
else med mer kjennskap til sa
kene som skal vurderes, av
slutter Norås. 

Fritidssjef Rolf NonJs vil werføre det fulle og hele ansvar for sine 
virksomheter til bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget. 

' 

- Det må jo være noe av vit
sen med reformen - å frigjøre 
midlene slik at bydelen selv 
kan omdisponere og utnytte 
rammene maksimalt. Men 
dette er min tolkning av re-

TEXACO 

ANNONSER I BYDELSAVISA 

DET KAN LØNNE SEG 
Annonseekspedisjon: Vest Publishing A/S 

TIi. 04·53 06 44. Telefax: 04·52 17 18 
Verven 24, P.B.1594 Kjelvene, 4004 Stavanger 

BLÅSENBORG TRAFIKKSENTER 
... h.�r fått nye forhandlere: 

HANNE OG GABRIEL HOLGERSEN 

Vi har også utvidet kiosk m/dagligvare som f.eks. melk, brød, div. pålegg o.s. v. 
Fersk påsmurt mat hele døgnet. Varm mat: Pølser, hamburger, pizza og små middagsretter. 

<> 

APENT 24 TIMER 

Vi har åpent for deg: Når DU trenger det! 

PRØV OSS!. . . DU VIL TRIVES! HILSEN OSS PA Bi.ASENBORG. TLF. 04-52 30 14 
Velkommen med: Bankkort - Eurocard - Visa
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Bebo,erne la.11g� 
Nymannsveien blir hørt? 
Tiltak blir satt inn før tunnelåpning 

Beboerne langs Nymannsveien vil trolig kunne se resultater - i det minste 
noen resultater - av sin ''kamp på barrikadene" for å få satt inn tiltak som ka
naliserer trafikken inn i Bergjelandstunnelen når den åpner neste måned. 

I disse dager arbeider både byplankontorets trafikkavdeling, vegsjefen og 
politiet med å finne fram til enkle løsninger som kan redusere trafikken -
spesielt hmgtrafikken - i Østre trase. 

Før sommeren hadder be- ved byplankontoret. Han 
boerne i Nymannsveien en forteller at vegsjefen i disse 
storstilt underskri.ftskarnpan- dager arbeider med ornpro-
je får å få satt inn tiltak i grammering av lyskrysset 
Østre trase samtidig som Lagårdsveien-Strømsbrua 
Bergjelandstunnelen åpner. for å fjerne grøntfordelen. 
Representanter for beboerne Samtidig vurderes det å inn-
gikk også inn i samarbeid føre akseltrykkbegrensning 
med bydelsutvalgets tekniske langs Østre Ring, Eger-
underutvalg for "å- vurdere sundsgata og Nymannsvei-
forskjellige tiltak. Nå ser det en, 'li'afikkgata og Hauge-
ut som om beboerne har blitt sundsagta. Lien forteller vi-
hørt. dere at det blir foretatt om-

• fattende kartlegging av tra-
Enkle tiltak fikken på dagens hovednett, 

- Vi stlr nå foran et nytt både i sentrum og i Østre
møte med vegsjefen og politi- bydel. Dette vil gi grunnlag 
et for å diskutere enkle tiltak for eventuelle ytterligere 
som muligens kan bli innført • tiltak. 
på samme tidspunkt som c. - Men selv om vi har star-
tunnelen åpner, bekrefter tra- tet en prosess for å få satt 
fikksjef Flans Magnar Llen inn tiltak, kan jeg ikke un-

derslå at det fortsatt vil være 
traffikerte veier i Østre by
del. Målet er å gjøre dem 
minst mulig sjenerende for 
bebbeine. Tungtrafikken bør 
for eksempel uansett bruke 
den nye tunnelen og La
gårds-veien, sier trafikksje
fen og legger til at planene 
for tiltak langs Østre trase

skal vuttleres i samarbeid 
med bydelsutvalgets unde
rutvalg for tekniske saker og 
representanter for beboerne 
langs traseen. 

- Den største bøygen blir å
ha finansieringen av tiltak 
klar i løpet av så kort tid. 

. Men her vil det også være 
spørsmål om omfanget av de 
tiltakene som skal settes inn, 
avslutter Llen. 
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Faksimile av Bydelsavisas juni-nummer som omtalte beboernes 
kamp for d fd satt inn tiltak i Nymannsveien samtidig som tunnelen 
tftmer neste m4ned. 

BYDELSUTVALGETS MØTEPLAN 

Storhaug bydelsutvalg har satt av følgende dager for bydelsut
valgsm� i høst: 

Tirsdag 12 september, tirsdag 10. oktober, tirsdag 19. november 
og tirsdag 12. desember. 

Møtene blir avholdt i Midjord bydelshus klokken 19.00, såsant 
ikke befaring eller lignende står på programmet. Ttrsdag 12. okto
ber har bydelsutvalget valgt å legge- møtet'til �msvikha� .al: ' 
ders- og sykehjem, hvor det også blir gitt orientering om virksom
heten. Saker til offentlig ettersyn som skal behandles på møtene, 
blir lagt ut i bydelshuset. 

I 
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Ny plan for Varinen/Lervig 
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- Vi vil ikke utelukke frem
tidig boligbygging i Varmen
Lervig området. Dessuten 
må tunnelinnslaget legges i 
Ryfylkegata slik at Steinha
gen kan utnyttes til boligfor
mål. 

Dette var reaksjonen til by
delsutvalgets medlemmer 
under behandlingen av den 
nye reguleringsplanen for 
Varmen/Lervig som nA lig
ger ute til offentlig ettersyn. I 
planen går det klart fram at 
byplansjefen ønsker at 
Vannen/Lervig utvikler seg 
til et sentrumsnært nærings
området. Videre heter det: 
''Det reguleres ikke inn flere 
boliger i området. De eksiste
rende boligområdene som 
ønskes beholdt er regulert til 
boligbebyggelse i maks. to 
etasjer. De eksisterende bolig
husene som i framtiden vil 
ligge utsatt til på grunn av 
trafikk, generende naboskap 
eller lignende, er regulert til 
trafikk eller erverfsfonnål." 

Bydelsutvalgets medlem
mer vil ikke utelukke fremti
dig boligbygging i området. 

Begrunnen er at all erfaring 
viser at støyende og foruren
sende industri forsvinner fra 
sentrumsområdene. Derfor 
kan det bli aktuelt også med 
boligbygging i Varmen/Ler
vig-området. 

Når det gjelder framtidig 
tunnelinnslag for en tunnel 
fram til Strømsbrua, ønsker 
bydelsutvalget at denne leg
ges til Ryfylkegaten, slik at 
Steinhagen kan nyttes til bo
ligformål. Torgrim Olsen (A)

viste blant annet til en søknad 
som er sendt kommunen fra 
Skagenarkitektene om å få 
godkjent et byggeprosjekt på 
20 trygdeboliger med tilsyn, 
13 familieleiligheter, kvartals
lekeplass og parkeringsplas
ser. Olsen lot heller ikke an
ledningen til å kommentere 

valget av tunnelinnslag i den 
foreliggende planen: 

- Det er merkelig! I forrige
innstilling om tunnel under 
Storhaug, kunne den ikke leg
ges fra Steinhagen til Strøms
brua på grunn av fjellets be
skaffenhet. Det ble brukt mil
lioner på grunnboring for å 
konstatere det. Nå plutselig 
velges Steinhagen som tunne
linnslag nettopp på grunn av 
det fantastiske fjellet! Noen 
lyger! 

Byplansjefens forslag til re
guleringsplan for Varmen/ 
Lervig skal ligge til offentlig 
ettersyn fram til t. september. 
Sakspapirene ligger til gjen
nomsyn i Midprd bydelshus, 
på byplankontoret i Olav 
Kyrresgate 23 og i Stavanger 
Bibliotek, lesesalen. 

® DEL/KATESSEKJØKKEN 

Pedersgt. 12 

Nylaget fiskemat og fiskefarse hver dag 
Smørbrød til alle anledninger 

Tlf. 52 68 40 - 52 54 88 
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usstri en 
ortsetter 

Vekk med humper - fram for innsnevringer med beplantning - og nye buss
gater pl Storhaug. Dette er hovedinnholdet i et forslag fra byplankontoret til 
nye busstraseer og tilhørende fartsdempende tiltak i bydelen, som i disse da
ger ute til offentlig ettersyn. 

- Humpene skal bli - og traseen blir i Nedstrandsgata som før, svarer et en
. stemmig bydelsutvalg. 

Dermed er det duket for fortsatt buss-strid pl Storhaug. 

I det nye forslaget til humper. Det blir foreslått en busstraseer på Storhaug som ny busstrase som går Nornå er ute til høring, er det tatt mannsgata, Nedstrandsgata, hensyn til at Stavanger og for så å ta av på AvaldsnesOmegn 'Irafikkselskap (SOTI gata og videre langs Ny
ikke er villige til å kjøre i ga- mannsveien. I Planen fram-' ter med humper, heller ikke går det at at humpene fjernes gater med busstilpassede i Nymannsveien, Avaldsnes-

gata og Nedstrandsgata. Videre er det forslått at de tosidige innsnevringene i Nedstrandsgata og Nymannsveien flyttes til Nedstrandsgata (ved Haukeligata) og til Normannsgata. Et enstemmig bydelsutvalg 

j0D'>��� . � (/'�� 

�w Z:... !]��� 
--oou6 - Q(::: 

z o�EEmBa. . ��
Q� � 00 tj ClJ D ,--...,_' . ...--... 

- , �v0'3

' 

Q .. CJB, 
1/;Q

.,

� 
. �CJ� b 
s • 

ss ,._____, //�'--' 

� · �____, ·I t
;, / i 

\� 
Skisse over de foresldtte nye busstraseene pd Storhaug, som n4 ligger til offentlig ettersyn. 
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t 

vedtok under behandling av forslaget på møte sist uke at busstraseen bør gå Nedstrandsgata som før - og at humpene må beholdes. I begrunnelsen hevder bydelspolitikerne blant annet at Avaldsnesgata er en dårlig egent gate for så stor belastning som en busstrase nødvendigvis må tlle. En av bydelens få lekeplasser vil dessuten få busstraseen som nærmeste nabo - i en gate som både er smal og uoversiktelig. Politikerne understreker også at traseen bør gå hele Nedstrandsgate som før, bl.a. med tanke på å gi et tilfredsstillende transporttilbud til beboerne både ved A lders Hvile og ved St. Johannes Aldershjem. - Byplankontoret hevderselv i utredningen at trafikksikkerheten er best ved å be-

5 

holde humpene. Derfor føles det fullstendig galt å ta bort den beste sikkerheten og sette inn den nest-beste, sa leder av bydelsutvalget, Turid Rønnevik (A ) under møtet. Hun fikk full støtte av de øvrige medlemmene. Bl.a. ble det framholdt at gatene i en gammel bydel som vår ikke er dimensjonert eller tilrettelagt for busstrafikk, og at SOT under slike omstendigheter bør ta spesielle hensyn. Det nye forslaget til busstraseer med tilhørende fartsdempende tiltale skal ligge til offentlig ettersyn fram til 1. september. Eventuelle merknader må være sendt byplansjefen innen denne dato. Saken ligger til gjennomsyn i Midjord bydelshus, 
på byplankontoret i Olav Kyrresgate 23 og i Stavanger bibliotek, lesesalen. 

th. 19aaland (Jranill, A.s 
Granittsliperi og Kirkegårdsforretning 

Gravmonumenter 

50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og 
trygg veiledning i forbindelse med kjøp, tilvirkning 

og montering av gravsten. 

Kirkebakken 36 
4012 Stavanger-Tlf 52 56 12 

NYHET! 

Lu.n_sj i 
Stavan_ger 

Pause på jobben, et lite møte eller 
rett og slett handletur: Nå kan du få 
saftig, deilig pizza til lunsj. Dolly 

Dimple's i Stavanger åpner kl. 11.30 
alle hverdager, lørdag og søndag kl. 

13.00. Nyt lunsjen i intime og koselige 
lokaler, med utsikt til Domkirken 
og Breiavatnet. Eller bestill på 

forhånd. Ring 56 56 06, og pizzaen 
er klar når du henter. 

Min. leveranse 4 store pizza 

PIZZARESTAURANT 
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SMÅTT OG STORT 
• 

Rh11crikk og 

a (' 11 t rikka I aust 

Einbymann 
fra Stavanger 
Ein bymann i'fra 
Stavanger 
bar pd eit lass med 
anger 
det V 1dcje greitt 
men heller leitt 
S4 han flytta ut te 
Tananger 

Tarli.XØalne 

Di modige 
Kem vdge 4 rik1a, laus 
hjørnesteinen 
ndr huset ikkje lenger 
gjer rom for adle, 
og taget e blitt tyngre 
enn kjellaren? 
Kem Vtfge 4 std fram 
og stilla enkle spørsm4l, · · 
ndr di som vett har glømt 
kor vanskeligt det e 
4 finna 61Jflr? 
Kem har mest 4 gje d4? 
Di som ikkje har ndge 
4 skjula seg bag. 
For di modige har alltid 
minst. 

Gunnar Roalk'Dam 
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"Sommerfuglene" lar seg ikke 
skremme av plaskregn, forteller 
Rolf Cato Sand p4 drets første 
skoledag. Her med et godt grep 
i mamma Ingers hdnd. 

Første skoledag 
i plaskregn 

For riktig å markere at siste 
dag uten ranselen med of
fentlighetens· plikter var ug
jenkallelig forbi, måtte årets 
førsteklassinger ta seg fram 
til skolen i et regnvær som 
satte inn som piskeslag fra 
himmelen. Men om mam-

;:��� pa���l:e� vre!�s!; ::::::::�:::::::;,t:r::;::''.�·::!;:'.:'.�:::;::::��::::;%.JtJti:�::::::::::;:;:::f:;��];i:::2;:- t .. ·:··'.'.-
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aldri så mye og sokker og 
1,. sko var kliss klass, satt ikke 

',.a det na
o 

ge'. det noen demper for "som- V• 
merfuglene" i magen. 

- Jeg har nesten ikke sovet i � 
natt, innrømmer Rolf Cato -, 
Sand på årets første skole
dag, før han skyndte seg inn 
i gymsalen på Nylund skole 
til de andre spente førsteklas
singene. 

Arnfinn Høig4rd og Øystein Ekeli prøvde 4 overg4 hverandre i sal
gstalenter utenfor posthuset sist lørdag. Og Nina Meisvik lot seg 
overtale: Nadja og Niri fikk hver sin T-skjorte med hjem. 

Riktignok nekter Arnfinn Herved har de fått fortalt hele 
Høigård å gå på jobb i T- bydelen at styret i Beboer-hu
skjorte påtrykt ''Eg lige set nå også selger T-skjorter 
Beboerhuset i Østre bydel - for å få inn penger til å få fer
va det någe?". Men kom igjen dig hlfset i Tårngata. Sist lør
når det gjelder å bli avbildet i dag var de to å finne på egen 
Bydelsavisa! Ja, da stiller han "stand" utenfor postkontoret i 
gjerne opp - og da kommer Karlsnunnegate hvor de fall
også Øystein Ekeli ilende. bød skjortene for 60 kroner pr. 
For er ikke an PR god PR? stykk - tre for 150. 

Flere grunn-skoleelever 
Nylund skole har registrert 169 i år. I år startet dessuten 

260 elever ved skolestart i år. en hel førsteklasse med 25 
Det er 10 mer enn i fjor. Antall elever, mot 17 i fjor, opplyser 
nye førsteklasser har imidler- rektor Tore Jan Øxnevad. 
tid gått ned fra 53 i fjor, til 39 i Han legger til at annenklas
år. Ved Storhaug skole er elev- sen, som var 17 elever i fjor, i 
tallet gått opp fra 164 i fjor, til år har økt til 23 elever. 

Gratis-annonse? 
Annonsere gratis? Javisst! 

Bydelsavisa skal opprette en 
egen markedsplass for private 
rubrikkannonser. Annonsene 
koster ingen ting, så det er fritt 
fram: Kjøp, salg, bytte? Hage
arbeid - eller snømåking - utfø.. 
res? Passepike ledig? Ønsker 
noen til å gå ærend? 

Selvsagt har vi også spal
teplass for alle andre personli
ge meddelelser i bydelen, både 
runde tall og mindre runde tall, 
spesielle anledninger, fødsler, 
adopsjoner, forlovelser og gif
termål, sølvbryllup, gullbryl
lup og skilsmisse. 

Adressen er: Bydelsavisa., 
Mldjord bydelshus, N. Rams
vikv. 1, 401S Stavangu. 

Mer dugnad itill

Beboerhuset 
Dugnadene i Beboerhu

set i Østre bydel starter 
opp igjen onsdag 23. au
gust klokken 1�.00 - og 
fortsetter hver onsdag uto
ver høsten til� tids
punkt. Styret for andelsla
get satser på stor oppslut
ning og pågangsmot av fe
rie-uthvilte beboere som 
blir med og svinger maler
kosten for å få huset åpnet 
snarest mulig. 

Hjørne-basar 

De hadde høye mdl for hva de 
skulle tjene inn, Marta Førland 
Bru (t.v.) og Ragnhild Jakobsson, 
da de sist uke holdt basar tre da
ger i strekk til inntekt for Redd 
barna. Beløpet de h4pet pd var 
iallefall firesifret. 

Og klart det fristet, ndr de satt 
der bak premiebordet og frisket 
opp i krysset Hjelmelandsgata
Sandsgata. I køen for 4 kjøpe lodd 
stil, (forfra) Hilde Balchen, 
Marianne Lien og Stille Lien. 
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Suksess og eventF-Jor. 
"bydelens sølVstruper" 

. 
De har klart det igjen, sølvstrupene fra Varden; 

sunget seg inn i hjertet til publikum. I juli deltok de 
på den intemasjonale korfestivalen i Cant-onigro s
i Spania - og gikk av med sølvprisen. Ti jenter fra 
Storhaug i konku1'1'anse med store øst-europeiske 
kor/ Ikke nok med det: De har også sunget seg til 
kjempeapplaus og ekstranummer i fullsatte kirker 
og saler i "det store utland". 

- Det har vært en utrolig suksess. Vi har hatt en
eventyr-tur/ stråler primus motor bak Lørdags-
skolen, Per Egil Meling. 

I mainummeret kunne
Bydelsavisa fortelle om de
tolv jentene på Varden som
tok sølvprisen i årets lands
omfattende korkonkurranse
som ble avviklet i NRK.
Jentene som faktisk vant se
mifinalen foran Sandefjord
jentekor og Røyken pikekor.
Denne gangen har de sprengt
nye grenser, og er tilbake fra
den internasjonale korfestiva
len i Cantonigros etter å ha
høstet både suksess og trofe.
En god annenplass erobret
de, etter et tjekkisk radiokor, i
klassen for barnekor. Enkelte
konkurrenter hadde 50-60
stemmer.

- Det var et eventyr! Jentene
har hatt en utrolig respons
helt fra første konsert. Ikke
bare på de konsertene de

holdt under festivalen, men
da de for eksempel ble invi
tert til å holde konsert for en
fullsatt kirke utenfor Barce
lona. S4 mye respons fikk de
at de faktisk ble innvitert til
musikkfestivalen i Barcelona
neste år. Ellers har de fått en
masse innbydelser i løpet av
Spania-turen, blant annet til
Tjekoslovakia og Finland. For
ikke å snakke om den japans
ke ambassadøren som invi
terte jentene til å opptre i sitt
hjemland, sier Meling
opprømt. Ikke rart initiativta
keren til Lørdagsskolen er i
sitt ess. Småjentene han i sin
tid startet klubb for, er plutse
lig ett av midtpunktene i in
ternasjonalt kormiljø. Ikke
rart han stadig nevner ordet
eventyr - og drømmetur.

- Vi har hatt en liten ferie
først også. Dro nedover noen
dager før festivalen startet,
forteller han: - Det går bare
ikke ann å beskrive den
mottakelsen vi fikk - med gje
stfrihet og overstrømmenhet.
Hele tiden med privat
innkvartering. Under selve
festivalen bodde vi hos presi
denten for festivalen - i et flott
hus med svømmebasseng i
hagen.

Per Egil Melings datter,
Solveig Meling, har all grunn
til å ta sin del av æren for suk
sessen under. · sommerens
eventyr-tur til Spania. Hun er
både dirigent og musikalsk le
der for Lørdagsskolen, og har
nok en gang vist at hun har
gjort en god il\l,\Sats. Nå i høst
starter dessuten hun og jente-
ne opp med egen platepro
duksjon. Men aller først skal
Stavanger-publikum få anled
ning til å høre sølvstrupene
so.m har sunget s.eg inn i hjer-
tet til publikum både i inn- og
utland. Og det kan de allerede
førstkommende søndag, 27.
august, i Domkirken. Vårens
og sommerens suksess burde
være anbefalinger nok til å be
nytte anledningen til å opple-
ve Lørdagsskolen fra Varden.

Lørdagsskolen synger seg inn i hjertet til publikum og jury under finalen i Cantonigros i Spania. 

7
;r • 

rRi NAR DET GAR MOT HØST
�-,?! ER VÆRET OG TEMPERATUREN BEDRE I SYDEN!

SPANIA 
VI k}Ører dobbeltdekker til Spania hr,, llkø he/ø lret. 

SPANIA 
COSTA BRAVA 

Prlseks. en rei 
Hlrtshals
Benldorm/ 

12 dagers tur til Hotel Vita,
Calella mnuu pensjon. -
Avreise 15/9, 29/9 TorrevleJa. 

· kr. 3150,• Frakr. 1295 

Ta kontakt med ditt reisebyrå eller med oss for nænnere opplysnin
ger og bestilling.

--·•-· OVERLAND

Tlf. 04-52 43 91 - 58 73 99, Kongsgt. 24, 2. et. 4012 Ståvanger 

DALE & BRIGTSEN 
TRAFIKKSKOLE

Vaisønrusgt. 45 - 4012 Stavanger
Kontortid: 9.00-15.00 Lørdag stengt.

(04) 53 34 05
BoHgtelefoner: Olav Dale 55 68 82 - Harald Brigtsen 56 6.1 37

, Medlem av •�
\!I!-1 

AUDIO SERVICE 
INGRID BRATTELI 

Hørseltesting 
Spesialforr. i høreapparater 

Kirkebakken 31, Postboks 74,4001 Stavanger 

Telt.: (04) 52 16 86 · 56 77 60

ZOO-SENTERET 

. 
• 0 

på Nytorget i 37 år 

Vi har stort utvalg i: 

FUGLER - FISKER 
OGDYR 
FOR OG UTSTYR 

<Stavanger 
Akvarie/o�retnino Afs

Tlf. 531631 

ANNONSER I BYDELSAVISA 
DET KAN LØNNE SEG 

Annonseekspedisjon: Vest Publishing A/S 
Tlf. 04·53 06 44. Telefax: 04·52 17 18 

Verven 24, P.B.1594 Kjelvene, 4004 Stavange/

li 

liI 
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Korpsfur til 
Hannover 

middag ble det tid til å handle 
i Hannover sentrum, og de 
eldste medlemmer fikk også 
en kveldstur til sentrum. llrs
dag hadde korpset spilleopp
drag i nord-Tysklands største 
fritidspark - Heide Park i 
Soltau. Da korpset, med assi
stanse av Drollekoret, mar
sjerte rundt i parken og un
derholdt, vrimlet det av turis
ter som filmet og fotograferte. 

velsmakende bøf, �ert av 
en morsom hotelleier, spaser
te hele flokken til stedets at
traksjon - Rosenhaven. 

Bak byens realskole lå en 
nydelig grasbane. Der spilte 
musikantene fotball med 
Hans (dirigenten) og de spre
keste foreldrene. (Enkelte 
fedre hadde vondt i beina 
langt utover neste uke!) 

Opplegget til turoper. 
ren, Panorama Tours, Vasi 
var utmerket. Sjåføren 
dyktig og kjekk. Musikan 
søsken og voksne ble sve 
sammen som en stor famil 

Skir i gleden 
Turen ble også avskjed n 

de avholdte dirigentenE 
Anne Kristine og Hans \' 
loch Bræin. Hans begynl 
som musikklærer på den 
deregående skolen på St, 
etter ferien. Begge har bety 
svært mye for både det mt 
kalske og miljøet i korp 
De vil bli savnet! 

Samme dag som skolene 
tok sommerferie, dro Nylund 
skolekorps på utenlandstur. 
Turen var lagt opp som fami
lietur, så i tillegg til musikan
tene var både foreldre og søs
ken med. 

Overfarten til Hirtshals 
gikk med MF Bolero fra 
Stavanger. Reisen til Hann
over gikk bra. Korpset bodde 
på Queens Hotel i utkanten 
av byen. Like ved hotellet lå 
en dyrepark med rådyr og 
villsvin. 

Hameln og Oznabriick 
Søndag gikk ferden til Ha

meln, hvor en teatergruppe 
framførte Rottefanger-spillet 
på en utendørsscene. I Ham
eln fikk musikantene fra Nor
ge også oppleve et tysk om
pa-ompa-orkester. Veien hjem 
ble lagt via et flott badeanl
egg, hvor barn og voksne fikk 

boltre seg i det strålende væ
ret. Om kvelden holdt korp
set utendørskonsert ved ho
tellet, og spilte fotball mot 
Tananger skolekorps som var 
på gjennomreise til Italia. 

Mandag morgen dro korp
set til til Oznabriick, hvor det 
ble holdt konsert i sentrum av 
byen - i intens varme. Korp
sets vertskap i Oznabriick, 
"oma" og "opa" Nierenberg, 
hadde også organisert spil
ling i byens dyrehage. For å 
forsterke korpset (?) ble det 
stiftet sangkor i bussen på vei 
til Oznabriick. Koret, som 
fikk navnet "Drollehålå San
gerknaben mit Budeien", høs
tet stor applaus ved sine opp
tredener. (Korpsets medlem
mer påstår at applausen 
gjaldt dem!) 

Hannover 
Mandag og tirsdag etter-

Aalestrup, Danmark 
Onsdag morgen startet rei

sen nordover. På Hotel Hvide 
Kro i Aalestrup ble korpset 
møtt av Terje Rønnevik som 
skunne hente Anja. Etter en 

· Gild tur

Vel hjemme på Nylund ble
korpset møtt av foreldre, søs
ken og venner. Noen stilte
med norske flagg for å mar
kere hjemkomsten fra det sto
re utland. Foto: Per N. Nih 

Tekst: Terje Næshe 

'- _, 
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Bydelsguiden .er en oversikt som viser spennvidden av aktiviteter og 
foreninger i bydelen. Kartet under viser lokalene som brukes til forskjellige 
aktiviteter. , 
Guiden er laget av kultursekretær Sigrid Bækholt. Fra neste nummer vil 
spalten "Det skjer på Storhaug" være på plass. Foreninger og andre bes ta 
kontakt om alt som skjer. Frist for innlevering.av stoff til neste nummer av 
Bydelsavisa er tirsdag 12. september. Ring Midjord bydelshus, tlf: 56 36 61. 

9 

1. MldJord Bydelshus
· 2!Goda1en videregående skeie·

3. Ramsvikhagen
4. Nylund skole, Nylund Fritld$klubb
5. St. SVlthun skole
6. Storhaug skole
7. Bergeland Bydelssenter
8. Beboerhuset
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MENIGHETER 

ST. JOHANNES MENIGHETSSENTER 
Høgsfjordgt 8, tlf. 52 61 36 - 52 50 86 

BARNEARBEIDET: 
MINITREFF 
Torsdag kl. 10.30 
Mat og drikke medtas. 

FØRSKOLEKLUBBEN 
3-7 år. Tirsdag kl. 17. 

MINIKLUBBEN 
1.-4. klasse. Onsdag kl. 18 

BARNEKORET 
6 år - 3. klasse. Torsdag kl. 15 i kirken. 

JUNIORKORET 

ST. JOHANNES MISJONSFORE■NG 
FOR NMS 
fredag 22. september kl. 19. 

Lørdagskos 2. september kl. 16. 

UNGDOMSARBEIDET: 
UNGDOMSKLUBB 
Hver fredag kl. 19.30 
7. klasse-20 år.

OPEN HOUSE 
Lørdag kl. 17-19. 

l ,

4. klasse og eldre. Torsdag kl. 16 i kirken. UNGDOMSKONTORET

SØNDAGSSKOLE 
på Storhaug skole kl. 9.30. 
(Unntatt ved familiegudstjeneste) 
I Menighetssenteret kl. 11 dersom nok 
barn møter opp. 

ANDRE MØTER: 
SJØMANNSMISJONEN 
treffes tirsdag 12. september kl. 11 i 
Jelsagt. 60. 

MANNSFORENINGEN 
treffes mandag 21. august kl. 19. 

TREFFEN 
hver tirsdag kl. 10.30 

ST. JOHANNES MENIGHETSKOR 
Øver mandag kl. 19 i kirken. 

I 
STAVANGER 
KOMMUNE 

BYPLANSJEFEN 

Stavanger 
bygningsråd har 
vedtatt utlagt til 
offentlig ettersyn: 

1. PW 12n. Forslag Ul re
guleringsplan for Var
menJLenlg

innenfor Storhaug bfdel

Sakene ligger til gjennomsyn på
Midjord Bydelshus (Åpent: man. 
-Ire. 08.3(H5.15 og 18-22).

Sakene ligger også til gjennomsyn 
på byplankontoret, Olav Kyrres 
gate 23, 4005 Stavanger, samt i 
Stavanger Bibliotek, lesesalen, Kul
turhuset, i tiden 23.06-01.09.89. 

Evt. merknader bes sendt byplan
sjefen innen sistnevnte dato. 

BYPLANSJEFEN 

I STAVANGER 

er åpent onsdag kl. 9-11 og mandag kl. 17-19. 
Stikk innom! 

KVINNEFORENINGENE: 
ALDERSHJEMMETS KVINNEFORENING 
møtes tirsdag 29. august kl. 18. 

NMS FORENINGEN 
treffes onsdag 13. september kl. 18. 

ISRAELSMISJONEN 
møtes torsdag 7. september kl. 19. 

KVINNEFORENINGEN FOR SENTERET 
møtes mandag 28. august kl. 18. 

KVINNEFORENINGEN FOR BARNE· 
OG UNGDOMSARBEID 
treffes onsdag 30. august kl. 19'. 

VARDEN 

MENIGHETSSENTER 
Egersundsgt. 9. tlf. 52 89 81 

ÅPENT HUS 
For barn 1.-3. klasse starter tirsdag 5. sept. kl. 
12.30. 
BARNEKORET 
For barn 4-11 år starter tirsdag 29. august kl. 
16.15. 
GODT HÅP 
Misjonsbarneforening for barn treffes onsdager kl. 
17.30. 
SØNDAGSSKOLEN 
For tre aldersgrupper starter kl. 11. 
LØRDAGSSKOLEN 
Kor for barn 13-17 år, møtes i Godalsvn. 22, 
tirsdager kl. 17.30. 
KFUK-SPEIDERE 
Meiser fra 7 år møtes torsdager kl. 17.30. Kontakt 
Britt Elin Jacobsen, tlf. 53 29 23. 
KFUK-SPEIDERE 
Ulvunger fra 7 år møtes onsdager kl. 17. 
Kontakt Per Skjæveland tlf. 56 35 95. 
MAURTUA UNGDOMSKWBB 
Fra 7. klasse treffes torsdager kl. 19.30. 
K.U.N. - KORET UTEN NAVN 
Glade korsangere fra 18 år treffes 
tirsdager kl. 19.30. 

PENSJONISTER 

VARDEN PENSJONISTFORENING 
starter torsdag 14. september kl. 17.00 i Midjord bydelshus. Musikk v/Eielsen og Knudsen. 
Påtegning til tur til England og Skottland fra 9.-16. oktober. kr. 3.100,-.Newcastle, Ripon, York, 
Edinburgh. Hagabuss m/kjentguide. 

STORHAUG PENSJONISTFORENING 
Starter mandag 4. september kl. 18.00 på Bergeland Bydelssenter. Lagssaker - underholdning -
_åresalg. 

TORSDAGSTREFF 
for pensjonister fra kl. 10-13 på Midjord bydelshus. (Unntatt når varden Pensjonistforening har 
møte.) Allsang, trim, bingo, dans, kciffe (ta med litt mat selv). 

VENNETREFF OG MIDJORD SPELMANNSLAG 
treffes på Micljord bydelshus. Mandager fra kl. 9. 

SKIPPER WORSE VARDEN, Egersundsgt. 13, tlt. ss 20 04 

KAFETERIA KURS 
Mand., onsd., tors.og fredag ENGELSK KONVERSASJON 
kl. 10-13. Forhåndsbestilling. Lærer: Elin Skramstad 
MIDDAGSSERVERING Start: Torsdag 14. september k. 11.30. 
Mand., onsd. og fredag kl. 12. Kursavgift: 13 ganger å 3 timer kr. 210,-. 
Forhåndsbestilling. ROSEMAL/NB 

BINGO Lærer: Liv Øie. 
Hver onsdag kl. 10.30. Start: Mandag 11. september kl. 10.00. 

TRIM Kursavgift: 13 ganger å 3 timer kr. 315,-. 

Mandag og onsdag kl. 10. PORSELENSMAUNG 

ANDAKT Lærer: Solveig ldsøe. 

Annenhver fredag kl. 10-11.30. Start: Onsdag 13. september kl. 10.00. 

"SYNG MED OSS" 
Kursavgift: 12 ganger å 3 timer kr. 290,-. 

Annenhver fredag kl. 11-11.30 FRI FORMING 

Vi kommer sammen og lager enkle hobbyarbeider i 
SERVICETILBUD: hyggelig miljø. Lærer: Erna Sunde. 
Trygghetsalarm Start: Torsdag 14. september kl. 10.00. 

Varighet: 14 ganger å 4 timer. 

BERGELAND BYDELSSENTER, Jelsagt. 2, tlf. 53 s2 67 

KAFETERIA BILLEDVEV for nybeg.og Hit vlderek. 
Mandag, tirsdag, onsd. og torsd. fra kl. 10-13 Lærer: Ingrid Wallen. 
BINGO. Start: Onsdag 13. september kl. 10.00. 
Annenhver tirsdag kl. 11-13. Starter 5. sept Kursavgift: 10 ganger å 4 timer kr. 320,-. 

TRIM PORSELENSMALING for nyb. og vlderek. 
Mand. og onsd. kl. 10-10.30. Torsd. kl. 9.30-10. Senteret har egen brenneovn for porselen.

Lærer: Solveig ldsøe. 
KURS Start: Fredag 15. september kl. 09.30. 
LITTERATUR Kursavgift: 10 ganger å 4 timer kr. 320,-. 
Lærer: Sigrid Hagir. 

"KOM·SAMMEN-ØRUPPER• Start: Mandag 11. september kl. 11.00. 
For dem som har tatt flere kurs og som kan Kursavgift: 10 ganger å 2 timer kr. 160,·· 
arbeide eller spille selvstendig. 

OUEMAUNG 
Lærer: Ingeborg Wilhelmsen. BRIDGE • 11J•111111• 

Start: Tirsdag 12. september kl. 10.00 Tid: Torsdag kl. 17·00-20.00. 

Kursavgift: 10 ganger å 4 timer kr. 320,- start: 31 · auguSt 
ENGELSK KONVERSASJON 

PATCHWORK: LAPPETEKNIKK 
Lærer: Else Grete Aanestad. 
Start: Mandag 11. september kl. 10.00. 
Kursavgift: 8 ganger å 4 timer kr. 260,-. 
ROSEMALING 
Lærer: Liv Øie. 
Start: Tirsdag 12. september kl. 10.00. 
Kursavgift: 10 ganger å 4 timer kr. 320,-. 
FRI FORMING 
Forskjellige håndarbeidsaktiviteter."' 
Lærer: Borgfrid Børve. 
Start: Torsdag 14. september kl. 10.00. 
Varighet: 1 O ganger å 4 timer. 
FRI FORMING 
Forskjellige håndarbeidsaktiviteter. 
Lærer: Else Grete Aanestad. 
Start: Torsdag 14. september kl. 10.00. 
Varighet: 10 ganger å 4 timer. 

Tid: Onsdag kl. 11.00-12.30. 
Hjelpemidler: Lydkassetter. 
Start: September. 
BILLEDVEV 
Tid: Onsdag kl. 10.00-13.00. 
Start: 6. september. 
OUEMAUNG 
Tid: Mandag kl. 10.00-13.00. 
Start: 4. september. 
BRIDGE 
Tid: Annenhver tirsdag kl. 10.00-13.00. 
Start: 29. august. 
SLØYD 

Snekkerverkstedet som er meget godt ut
styrt er åpent mandag til torsdag kl. 09.00-
14.00 for interesserte. Snekkerlærer: Etta 
Neuman - tirsdag og torsdag. 
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RAMSVIKHAGEN DAGSENTER, Knud sømesvei 2, ttr. 56 35 11

KAFETERIA 
Mandag til fredag fra kl. 10-14. 
BINGO 

Fortlåndsbestilling. • 
Telefon 5635 11 mellom kl. 10.00-13.00 
eller ved dk'ekte henvendelse. •.: 

Hver tirsdag. 
,. 

HMPLEIE � .. 
ANDAKT 
Annenhver fredag. 

Kl. 09.30-14.00 mandag, tirsdag og torsdag. 
Frisør: Signe Erga. 

FOfflRAPI Kl. 09.30-14.00 onsdag og fredag. 
Frisør: Asbjørg Seif. Kl. 08.00 torsdag og fredag. 

Fotterapeut: Martha Dahl. Forhåndsbestilling. Telefon 56 35 11 mellom kl. 
10.00-13.00 ener ved direkte henvend;else. 

BRUK BYDELSHUSET 
Midjord bydelshus rommer storsal med plass til 10<..Gupperom, nytt kjøkken, atelll!r. 

Gode parkeringsforhold. Ny og spennende lekeplass. 
BRUK HUSET TIL MØTER, LOPPEMARKED, UfSTIWNØER, KIIIS 08 MER 

Huset leies ut gratis til foreninger og lag i bydelen. 
Vi har avisutk�pp om hendelser i bydelen, oversikt over alle foreningsaktiviteter, 

sakspapirer til bydelsutvalget 
KOM oa BRUK KOPIMASKINEN • HIIITIGKOPIERIN& TIL 50 ØRE PR. KOPI 

Kulrursekretæren er ansatt for å hjelpe foreninger, lag og beboere i 
gang med aktiviteter. Ta kontakt. 

ÅPNINGSTIDER: 8.30-15.30 fra mandag to.m. fredag - 18-21 fra mandag t.o.m. torsdag 

MIQJ B'/DELSHUS N. Ramsvigv. 1, m. 56 36 61 

VOKSNE 

STAVANGER MANDOLINORKESTER 
Øver på Midjord bydelshus torsdager fra kl. 19.00. 

FUTURUM 
Malergruppen møtes på Midjord bydelshus tirsdag kl. 17.30.

MONNA LISA 
Malergruppe som lreffes på Midjord bydelshus onsdager kl. 18.00

SJØLVIK VEL 
har møte på Midjord bydelshus torsdag 21. september.

ØSTRE ARBEIDERSAMFUNN 
starter tirsdag 29. august kl. 19 på Midjord bydelshus.
Valgmøte m/Tore Nordrun. Kaffe me någe attåt. U�odning. Einar Erland spiller trekkspill. 
Alle velkommen. 
Neste møte 12. september med oppsummering av valget. 

FJEWOM/BLANDA KOR 
Øver på Midjord bydelshus tirsdager fra kl. 19.30-22.

r 

LIONS CLUB STAVANGER ØST 
treffes på Midjord bydelshus den tørste mandag i måneden.

BINGO 
på Midjord bydelshus annenhver mandag kl. 19.00. Starter 11. septr. Arr.: Nylund Skolekorps.

IL TEATRO MIDJORDO 
Øver på Midjord bydelshus torsdag kl. 19.

BARN 

MIDJORD BARNETREFF 
Samles på Midjord bydelshus mandag og fredag fra kl.
10-13. Foreldre og barn I førskolealder. Leker og for
ming, tur og sang. Felles måltid med matpakke.

BYGGEKLOSSEN 
lreffes på Midjord bydelshus tirsdag fra kl. 10-13. De
fleste foreldre/barn I denne gruppen kommer fra området 
rundt Beboerhuset i T åmgata og vil tilbake dit når huset 
åpner. Aktiviteter som Midjord barnetreff. 

JUNIORKLUBBER 
for BUNDEJSVAKSYNTE barn, onsd. 6. september kl.
17.45 på Midjord bydelshus. Arr., Norges Blindeforbund. 

For barn med DIABETES 
onsdag 13. september kl. 17.45 på Midjord bydelshus.
Arr.; Stavanger & Omegn Diabetesforening. 

FAMILIEBARNEHAGE 
Kommunale dagmødre og barn treffes på Midjord by
delshus onsdager fra kl. 10-13. 

NYLUND SKOLEKORPS 
øver på Nylund skole. Gruppeøvelser mandag og fel
lesøvelser onsdag kl. 17. For bam 8-18 år. Kontakt Fred 
Blomgren. Tlf. 52 65 45/53 04 14. 

ARBEIDSSKOLEN FOR GUTTER 
(OG JENTER) 
Nedre Dalgt. 72 
Sløyd og håndarbeidsaktiviteter for barn/ungdom starter i 
september. Kontakt Johan Lindal tlf. 53 17 02. Se neste 
nummer av Bydelsavisa. 

NYLUND FRITIDSKLUBB 
Juniorklubben starter torsdag 24. august kl. 18. Bam fra
3.-6. klasse. Alle velkommen. Kr. 3,-. Seniorklubben 
starter fredag 25. august kl. 18. Fra 6. klasse. 

FØDSELSFOREBEREDENDE KURS 
med jordmor, helsesøster, fysioterapeut på Storhaug hel·
sestasjon starter mandg 4. september. Påmelding til 
Helserådet tlf. 50 74 09. 

STORHAUG SKOLEKORPS 
øver på Storhaug skole mandag kl. 17 og onsdag
kl. 16.30. Korps/brassband for barn 9-19 år. 
Trenger spesielt gutter. 
Kontakt Anne Margrethe Aasland tlf. 52 06 95/53 30 95. 

"MESLINGER OG 

VISKELÆR
11

Abrakadabrateateret besøker 
Midjord bydelshus onsdag 30. 

august kl. 12.30. Stykket handler 
om vennskap og det blir trylling, 
sang og musikk. Varer ca. 1 time 
og passer best for barn over 5 år. 
Alle velkommen. Større grupper 

må bestille plass. Kr. 15.-. 
Ring 56 36 61. 

æ STAVANGER 
�:KOMMUNE 

BYPLANSJEf:EN 

Reguleringsplan 
utlagt til offentlig 
ettersyn 

Stavanger bygningsråd legger ut 
lalgende: 

1. PUi 1260. Forslag Ul
reg■lertngspln for Sl.
H•sprden og •ridet
llegrellset 1Y Peder.
pta, Store Sklpperp
le, Vedtsgata 11 St.
Haasgate.

2. PW 1291. Framtidig
buss-rutenett I Stn·
anger •ntrum. Forslag
tll kollelttlvprlorlterlag
I Kl1bbgatl Koagsga•
ta· s n1rdre del 111111
■l■dre deler av Jem
banevelee, Haakon vtrs
gate og Kangsglrdbak·
ken.

Begge planer innenfor Storhaug 
bydel. 

Sakene tigger til gjennomsyn på 
Midjord Bydelshus (Åpent man. 
-fre. 08.30-15.15og 18-22).

Sakene ligger også til gjennomsyn 
på byplankontoret, Olav Kyrres 
gale 23, 4005 Stavanger, samt i 
Stavanger Bibliotek, lesesalen, 
Kuftumuset, i tiden 16.06-1.09.89. 
Evt. merknader bes send! byplan
sjefen innen sistnevnte dato. 

Regulertngsendrlng ndtatt 
av byglllngsridet 
(S 21-1 ar. 2) 

Stenging av ldlestlen ■t 
110th. 44. 

Evnt klage sendes byplansjefen 
innen 3 uker fra i dag. 

BYPLANSJEFEN 

I STAVANGER 

11 

Sjøkart, Hobby, 
kunstmateriell og 
kontorrekvisita 

Alt i kursmateriell 
10% rabatt ved 
fremvisning av 

kvittering for betalt 
kursavgift 

KONGSGT.34 
4012 STAVANGER 

TLF. 52 05 76 



12 STORHAUG BYDELSAVIS 

BIAFrEN 
-=-,uSKOIEN 

KURSTILBUD I ØSTRE 
BYDEt --HØSTEN 1989 

Engelsk • Take it Easy li • Onsd. 13. sept. kl. 10.00, Mld)ord Bydelsba 
Oljemaling· Mand. 11. sept. kl. 18.00, MldJord Bydelsbus 
Trolldeig - Tirsd. 19. sept. kl. 18.00, Mld)ord Bydelsllus 

IDRETT 

FRISINN 
Svømmeskolen starter i september 
Opplæring for nybegynnere på St. Svithun skole. 
Mandag kl. 18-19 og 19-20. 
Torsdag kl. 17-18 og 18-19. 
Påmelding til Rolf Pettersen Uf. 86 21 00. 

Trolldeig· Tirsd. 10. akt. kl. 18.00, MldJonl Bydelsbus 
Porselensmaling • Fred. 5. sept. kl. 10.00, BergJelandsgt. 5 
Slektsgransking• Tirsd. 3. okt. kl. 18, Be19elandsgl 30. 
Kyst- og Skjærgårdsnavigasjon • Mand. 18. sept. kl. 18.30 pA St. Svltbun skole. SVØMMEBRUPPEN TRENER: 
Aerobic • Mand. 4. sept. øg onsd. &. sept. pi St. Svltbua skole. Stavanger Svømmehall mandag kl. 16. 
Steinsliping • Mand. 18. sept. kl. 18 pA NJlund skole. Kannik skole tirsdag kl. 20. 
Applikasjon/lappeteknil<J< • thsd. 12. sept. og onsd. 13. sepl kl. 18 pi St. Svltbun skole Tasta Svømmehall onsdag kl. 17. 
Sykurs • Oasd. &. sept. og mand. 11. sept. kl. 18 pl St. Svltbua skole. Hettandshallen torsdag kl. 16. 
Silkemaling • Tirsd. 12. sept. kl. 181 Suldalsgl 79. 
Påmelding og nærmere opplysninger til: AFTEIISICDLEI, Jens Zeditzgt 47, 4008 Stavanger, eller tlf. 53 35 35. FRISINN FRIIDRETT

.. r:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:: 
Midjord Stad

io
n: 

Stavanger AOF Forening 
Folkets Hus, Jens Zetlitzgt. 21, 400� Stavanger. 
Tif.: (04) 52 22 40 - 52 34 84 

FILM oa VIDEOPRODUKSJON, trlaa I og li 
Helgekurs i Symek studio, Ryfylkegt. 30 
BRUK AV MIKROBØLGEOVN 
Ons. 8/11 kl. 18.30 i Midjord Bydelshus 
KURVMALING 
Tor. 7/9 kl. 18.00 i Midjord Bydelshus 
GITARKURS 

SVØIIMEOPPLÆRI• 
for damer man. 4/9 og for her rer 
5/9 på St. Svithun skole 

Tir. 12/9 kl. 19.00 på St. Svithun skole, V ikedalsgt. 11 
FRANSKKURS 
Man. 18/9 kl. 18.00 på St. Svithun skole, Vikedalsgt. 11 
SILKEMAUNØ 

Tors. 28/9 kl. 18.00 på Midjord bydelshus 

STAVANGER FRIUNDERVISNING 
TILSLUTTET FOLKEUNIVERSITETET 

VOKSENOPPLÆRING OG KULTURARBEID 

SPRAKKURS 
Engelsk flere trinn (X) 
Norwegian language courses 
Tysk, flere trinn (X) 
Spansk (X) 
Italiensk 
Russisk (X) 
Fransk 
MERKANTILE KURS 
Markedsføring IFM 
Praktisk økonomi (X) 
Personlig planlegging 
Tekstbehandling 
Maskinskrivning 
KOMBINERT KURS I 
SAMARBEID MED NKS 
Hverdagsjus 
Personalkonsulent 
Bedriftslederskolen (X) 
Reiselivsskolen (X) 
Norsk Voksengymnas 
Sekretær NKS (X) 
Regnskapssekr. 2. sem. 
Regnskapsskolen (X) 
Fagkurs i markedsføring (X) 
Markedsføringsskolen (X) 
Reklameskolen (X) 
På våre gamle dager (X) 

HOBBYKURS 
Bli kjent med fuglene våre 
Lokalhistorie 
Antikviteter 
Ernæring og kosthold 
Miljøvern 
Kniplekurs 
Hekling 
Applikasjon 
Trolldeig 
Søm 
Vi lager klovner 
Patchwork 
Keramikk 
Kalligrafi (X) 
Lær å lytte til opera 
Korgmaling 
Gitarkurs (X) 
Bruk av perler 
Makeup 
Båtførerkurs 
Bridge 
Fotokurs 
Maling og farger (X) 
Tegnekurs (X) 
Frihåndstegning 
Knivkurs 
Swing 

Kurs

•rtet (X}

,,,,, 
St. Svllhua 

ao/11 

Telefonpåmeldlng: 52 72 05-53 28 86 - kl. 08.�16.00 
67 36 72 -kl. 16.00-18.00

Tirsdag 18-21 Alle grupper. 
Torsdag 18-20 Fra 14 år. 
Fredag 18-21 Alle grupper. 

Idrettsanlegget på Midjord er åpent for trening hver dag, 
og aktive i Frisinn bruker banen nesten dagleg. 
Senior og juniorgruppa og de eldste gutta og jente-klas
sene trener i vinterhalvåret dels ute og dels inne. 
Utetrening på Midjord, i turløyper i Østre bydel og ved 
Mosvatnel lnnetrening på Nylund Skole og i Stavanger 
Idrettshall. 

lnnetrening på Nylund Skole starter 1/9-89. 
Treningstider: 
Tirsdag: 19-20 · Stora Frisinn -3-6 kl. 
Tirsdag: 20-21 · Voksen Frisinn: fra 14 år. 
Torsdag: 17-18 · Mini Frisinn: Førskulegruppe. 
Torsdag: 19-20 ·Fleksibel trening. 
Fredag: 17-18 · Utta Frisinn. 1-3 kl. 
Fredag: 18-19.30 • Stora Frisinn. 3-6 kl. 
Fredag: 19.30-21 • Voksen Frisinn: fra 14 år. 

STORHAUG FOTBALLKLUBB 
Kontakt: Leif Tore Einarsen. 
T lf. 43 30 33 (A), 56 29 38 (P). 

Fotball, senior, 7. div. og Old Boys trener tirsdag 
kl. 20-22 og torsdag kl. 17-19 på Midjord. 

Volleyballtrenlng på Godalen videregående skole 
tirsdager kl. 19.15-21. 
2. seniorlag, herrer i 4. og 6. divisjon.
1 sen

io
rlag, damer i 7. divisjon.

I.L. BRODD
MINIPUTT 
6-8 år trener tirsdag kl. 17 på Storhaugmarka og torsdag 
kl. 16.30 i Ramsvik. 
9 år torsdag kl. 17.30 i Ramsvik. 
10 år torsdag kl. 18.30 i Ramsvik og mandag kl. 16 på 
Midjord. 

LILLEPUTT 
11-12 år trener på Midjord tirsdag og torsdag kl. 16.

SMlGUTTELAG 
13-14 år trener på Midjord tirsdag og torsdag kl. 16. 

GUTTELAGET 
15-16 år trener på Midjord mandag kl. 16 og torsdag 
kl. 18. 

SENIOR 
trener på Midjord mandag og tirsdag kl. 17 og fredag 
kl. 16. 

I 
'STAVANGER 

. 
· KOMMUNE

� 
BYPLANSJEFEN 

Stavanger 
bygningsråd har 
vedtatt utlagt til 
off. ettersyn: 

3. Busstraseer 19 tllblren
de fartsdempende Ultak
pi Storbaug
innenfor Storhaug bydel .

Sakene ligger til gjennomsyn på 
Midjord Bydelshus (Åpent man. 
-fre.08.3(H5.15og 18-22. 
Sakene ligger også til gjennomsyn 
på byplankontoret, Olav Kyrres 
gale 23, 4005 Stavanger, samt i 
Stavanger Bl>liolek, lesesalen, 
Kuhurhuset, i tiden 30.06-
1.09.89. 
Evt. merknader bes sendt byplan
sjefen innen sistnevnte dato. 

BYPLANSJEFEN 

I STAVANGER 

0 

I � � a-s .I 
I Teknsk ReproserviCe a-s I 
I � � a-s I 
I Contact service I 
I Pr i 1tshop a-s I 
I Mcroformsysteme a-s I 

Nedre Banegt. 19 
TH. 53 50 80 

GJØR DITI FIRMA 
KJENT I BYDELEN -

ANNONSER I 
BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 
AnnonseekspedlsJon: 
Vest Publlshlng A/S 

Tlf. 04.53 06 44 Telefax: 
04-521718 

Verven 24, P.B.1594 
Kjelvene, 4004 Stavanger 



Risba en 
0 

erogsa 
gamle 
·stavanger
Av Halvor Sivertsen 

-

Blant de mange verneverdige eldre . 
bostrøk i Stavanger, er også Risbakken, på 
baksiden av V år Frue Kirke (Hetlandskir
ken). Foruten selve gata Risbakken omfat
ter. strøket også en hel del av Tårngata og 
Øvre Blåsenborg samt den øvre del av Store 
Skippergat� og-Skreddersmauet. .. 

Gatenavnene ble vedtatt i 1861, samme 
årstall som gatenavnene på Straen og andre 
av de eldste bystrøk i Stavanger. 

Den gamle bydelen - unge familier som har flyttet 
Risbakken med omliggende inn i dette strøket som må 
gater - består av små, pene kalles barnevennlig - med li
hus, som i eldre tid var over- ten biltrafikk, lekeplass og 
befolket med flere familier i balløkker like ved. 
hvert hus, er i dag for det mes- Stavanger kommune har 
te eneboliger, som er pusset også bidratt til å "forskjønne" 
opp og i meget god stand, strøket ved å plante trær og 
både utvendig og innvendig. busker, asfaltere og legge ned 

I de seinere år er det mest kantestein. 

STORHAUG BYDELSAVIS 13 

Øverste del av Store Skippergate opp mot Risbakken. Bebyggelsen er en del av "gamle 
Stavanger", men husene er gjennomgltt en kraftig opprustning de seinere h. (Foto: Halvor 
Sivertsen) 

Den innerste del av Risbakken med sin typiske bebyggelse, med husene liggende nærmest 
vegg i vegg. Husene er velholdte og beboerne hives. (Foto: Halvor Sivertsen) 

Som nevnt hører Risbakken 
og strøket omkring til 
Stavangers eldste boligstrøk. 
De som bodde der hadde for 
en stor del sin arbeidsplass i 
fabrikkene som lå nede i 
Verksgata og lenger inne i 
Østre bydel. 

I likhet med det meste av 
Østre bydel tilhørte Risbak
ken Hetland kommune og ble 
faktisk ikke innlemmet i 
Stavanger by før ved byutvi
delsen av 1878. Det er nok år
saken til at både Vår Frue 
Kirke (Hetlandskirken) og 
den gamle klokkergården 
med skole for Hetland, ligger 
like ved Risbakken. 

som fortsatt bruker denne 
veien har en daglig glede av 
å se at strøket bare har blitt 
penere og penere etter hvert 
som årene går. Men jeg er 
sikker på at det er mange av 
Østre bydels beboere som 
sjelden går denne veien. De 
vil jeg oppfordre om å ta seg 
en tur over Risbakken, enten 
midt på dagen eller en 
kveldsstund. 

Denne oppfordringen kan 
sikkert også gå til mange by
styrerepresentanter, som vi 
mistenker for å ha altfor liten 
kjennskap til Stavangers 
eldre bydeler. Ta også dere 
turen - snarest. Da vil dere 
blant annet også finne disse 
vaker, velholdte gamle hus 
som vi bringer bilde av. 

Et av de sml, koselige og velholdte hus pl Risbakken (Foto: Halvor Sivertsen) 

Fra gammelt av har mange 
av beboerne på Storhaug 
hatt sin vei gjennom Kyviks
veien og ned Risbak-ken og 
Øvre Dalgate til sentrum. De Lykke til! 
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BUmer 
kontroll over 
utbygging 

Beboerne i nabolaget rundt Avaldsnesgata 48 
har trukket et lettelsens sukk etter at Stavanger 
Byfornyelse AS nylig trakk tilbake sin søknad om 
riving og oppføring av nybygg pl eiendommen. 
Sbiden startet i vår, da det ble sendt ut nabovarsel 
om at det var prosjektert et nybygg med fire 
mindre leiligheter på eiendommen. Naboene rea
gerte lynraskt satte i gang underskriftskampanje 
og søkte støtte hos bydelsutvalgeL Ni etterlyser de 
klarere rebtingslinjer for seksjonering og fortet
ting av eiendommer. 

- Jeg stiller spørsmAlstegn
til reguleringsplanene som 
ikke gir noen retningslinjer 
for hvordan man skal oppnå 
gode boligområder og gode 
boliger - men som tvert imot 
oppfordrer til fortetting av ei
endommene, sier Marianne 
Kvadsheim Vik, en av ilds;e. 
lene bak underskriftskam
panjen mot Stavanger 
Byfornyelses byggeplaner. 

Stavanger Byfornyelse ville 
bygge en bolig med fire små 
leiligheter på en knøttliten 
tomt. Det ville betydd en stor 
ekstra trafikkbelastning rett 
framfor den eneste lekeplas
sen som finnes i nabolaget. 
Dessuten ville de små leilig-

hetene trolig medført stor 
gjennomtrekk - i og med at 
de ikke er noe familievennli
ge, sier Marianne K vadshei.m 
Vik, og understreker at hun 
slett ikke er motstander av at 
bydelen også har sin andel av 
mindre leiligheter for enslige. 
Tvert i mot er det befolk
ningssammensetningen som 
gjri,r bydelen så spennende. 
Men hun mener at tendensen 
til seksjonering i mindre en
heter, og fortetting av eien
dommer, har utartet seg og 
gått for langt. At mangfoldet 
rett og slett kan komme til å 
forsvinne. 

Stavanger Byfornyelse fikk 
avslag på sin første søknad 

Avaldsnesgata 48 blir rehabilitert. Stavanger Byfornyelse har truk
ket tilbake den siste søknaden om rirJing. 

om nybygg. Grunnen var 
ikke fortetting av området el
ler parkeringsbehovet til en 
eiendom med fire boliger, 
men utformingen av byg
ningen. Selskapet laget så et 
nytt planforslag med fire nye 
boliger, og la inn nybyggetil
latelse. Denne ble imidlertid 
trukket tilbake før den var 
behandlet i bygningsrådet, 
og rehabilitering av den gam
le tomannsboligen er nå 
igangsatt. 

- Selvsagt er jeg glad for at
det ikke kom opp et flerleilig
hetsbygg. Men stiller likevel 
spørsmålet Hvor tett skal vi 
tåle at det blir? I nabolaget 
vårt har folk bare et par 
hundre kvadratmeter tomt. 
Skal alt bygges ut? Utt luft 
trenger vi vel? sier hun, og 
legger til at selv om 
Stavanger Byfornyelse har 
valgt å sette i stand den gam
le tomannsboligen i Avalds
nesgata, vil de ta kontakt 
med bydelsutvalget med 
oppfordring om at de tar ini
tiativet til å få utarbeidet en 
reguleringsplan som sikrer 
bomiljøet. 

Sol og 
Treningssenter 

Haugesundsaf. 30. 
Tlf. 04-56 20 35 

• Trening er en livsstil
• Trening er

skadeforebyggende

I Trening gir deg 
overskudd 

• Spesialpris for ung
dom mellom 15-18 år
Førkl. 17.00

Åprvngstider: 
Man.-ons.-fre.: 13.00-21.00 
Tirs.-tors.: 14.30-21.00 
Lørdag: 13.00-18.00 
Søndag: 16.00-19 .00 

i}} Ap-gruppen i Storhau1 
bydelsutvalg vil ha støm 
kontroll over seksjonerin1 
og fortetting av eiendomme 
i bydelen. På sist møte la d 
fram et forslag om at det aJ 
lered.e på førstkommend 
møte blir tatt opp mulighE 
ten for å be kommuneadmi 
nistrasjonen om å klarlegg 
de formelle sidene ved å E 
bydelsutvalget utvidet hjerr 
mel til å styre saker angåer 
de ombygging av tradisjc 
nelle tomannsboliger til flei 
leilighetsbygg. Aps repn 
sentant Egil Larsen, som l 
fram forslaget, var ikl 
fremmed for tanken på at le 
kaipolitikerne selv tok initu 
tivet til å bearbeide eksist, 
rende vedtekter og bySE 
inn begrensninger i eksist, 
rende reguleringsplaner. 

Saken vil bli tatt opp J 
neste møte i bydelsutvalget 

STORHAUG 
ÅPOTEK 
Slorhougveien 15- 4014 Stavangt 

'ntlefon: (04) 52 08 57 
525693 

Bygningssjefens kontor: 

- Mangler retnings
linjer for seksjonerin! 

- Det er riktig at det ikke
finnes klare retningslinjer for 
seksjonering av boliger. 
Reguleringsplanene fastslår 
standardhevning på boligene 
og fortetting av bygnings
massen. Så om utnyttelses
graden på eiendommen er 
gitt, står det ingenting om 
hvor mange leiligheter man 
kan presse inn, sier overarki
tekt Paul Paulsen hos byg
ningssjefen. Han legger til at 
bygningsloven heller ikke gir 
noen hjemmel for å nekte å 
seksjonere, bare man klarer å 
oppfylle kravene til planløs
ning av boligen, parker
ingsplasser og uteareal. 

Paulsen innrømmer at det
te ikke er noen lett sak: Om 
en generelt skal gi tillatelse 
til to leiligheter i en bolig, må 
det tas inn i en reguler
ingsplan. Det kan ikke tas 

inn i bygningsloven. På d 
annen side er bygningsm. 
sen i Østre bydel så variert 
det vil være vanskelig å gi 
fast mal som skal gjelde l 
alle eiendommer. I så fall 1 
man nærmest ha egen� 
leringsplan for hvert enk 
kvartal. 

- Jeg tviler på om byplc
kontoret vil gi seg i kast m 
et slikt arbeid, men det l< 
jo være et tips til bydels 
valget? Kanskje kan de 
utarbeidet konkrete retni� 
linjer for omgjøring av be 
ger i bydelen, sier Pauls 
og legger til at i et område 
Eiganes har beboerne selv 
get forslag til regul 
ingsplan som gir klare 
grensninger av antall te· 
heter man kan bygge in 
boligene. Kanskje et tips 
beboerne i vår bydel? 



.,.. 

Lisbeth Nilssen-1.Dve h4per pd stormønstring n4r tunne14pningen 
skal markeres lokalt 16. september. 

Tunnelåpning: 

Folkefest o 
bydels·f 

Det skal blriene f7. mai flere clager i strelck når
B�rgjelandstunnelen skal åpnes neste måned. Den 
offisielle åpningen med ordfører, vegsjef, taler, 
blomster og klipping av snor, skjer fredag 21. sep
tember. Påfølgende lørdag og søndag er det lagt 
opp til folkefest i sentrum. Bydelen selv starter 
feiringen med stormønstring og folkefest allerede 
lørdag 16. september. 

- Jeg håper det skal bli en
skikkelig kulturmønstring og 
markering av bydelen. Både 
næringsliv, foreninger, klub
ber, institusjoner - ja, alle som 
har noe å stille opp med, bør 
være der 16. september. Vi får 
en skikkelig anledning til å 

Lisbeth, og legger til: - Da jeg 
hørte at tunnelen skulle være 
åpen til å vandre gjennom 
uken før, grep jeg anledningen 
til å foreslå en lokal markering 
- på begge sider av tunnelen.

_ vise hva bydelen har av res
surser. Det skal bli Storhaug 
skolegård 17. mai - gange ti! 
sier Lisbeth Nilssen-Love, 
som har tatt initiativet til 
egen bydelsåpning. Bakgrun-

Lisbeth kaster fram en mas
se forslag til bydelsfe_sten, alt 
fra stands, stafettløp gjennom 
tunnelen og opptredener, til 
kaffe- og kakeservering, gril
ling - og kanskje gode tilbud i 
bydelens forretninger. Hun 
oppfordrer alle som har lyst 
til å være med å lage en festlig 
bydelsfest kontakte henne på 
kveldstid, eller kultursekre
tæren (bydelshuset) i kontorti
den. 

-

nen var rett og slett at 
Storhaug "druknet" i det offi
sielle arrangementet med 
"pomp og prakt". 

- Utvalget som har planlagt
den offisielle åpningen, re
presentanter fra kommunen 
og vegkontoret, har et helt 
annet utgangspunkt enn oss 
for å feire tunnelen. For dem 
betyr det en hel trasse med 
jernbanelokket, fem rund
kjøringer, trær og bekken i 
Kannik. For oss i bydelen er 
dette en tunnel som skal fri
gjøre oss for trafikk, sier 

Under den offisielle åpning
enfredag 21. sept. er det lagt 
opp et omfattende program 
med musikk, prolog, taler, 
blomster og klipping av snor. 
Arrangørene og gjester skal så 
spasere ned til Haakon Vlls 
gate med den samme snoren, 
for så å knytte den sammen 
igjen og markere stegningen 
av Domkirkeplassen. 

STORHAUG BYDELSAVIS 

Næringsforeningen 
Stavanger Øst 
Postboks 237, 4001 Stavanger 

STORSALG STARTER 21.08 
og ut uken på 

TEPPER - GULVBELEGG 
TAPETER - TEKSTILTAPETER 

Alle lagerførte 
TEPPER fra 

-30 til �50°/o
Alle lagerførte 
-TAPE1"ER,_, u - �

y 

�-

-50% 
RESTER I 5 TEKSTILTAPETER fra iw- mi res1eru11er

KJEMPETILBUD PÅ 
GLASSFIBERSTRIE 

-25%
GARDINER

_20%
Velkommen med minibankkort- smartkort 

Alle lagerførte 
GULVBELEGG 

-30%
Alle lagerførte 
-TEKSTILTAPETER

-50%
ALL INNVENDIG_2O0/
MALING /0 

LIM TIL GLASS· 
FIBERSTRIE, 
5 liter 199 •

Kr. , 

ALLE HAGEARTIKLER 
(Gardena etc.) -250/o

GOD GRATIS PARKERING • GRATIS unAN AV Tl.HENGER

P� v�r Multi-Colormaskin blander vi de farger du 
m�tte ønske. 

ÅPNINGSTIDER: 
Man .• tors ............. kl. 8.30-19.00 
Tirs., onsd. og fred. kl. 8.30-16.00 
Lørdag ............... kl. 8.30-13.00 

STAVANGER 

Rylkegt. 70 - Stavanger- Tlf. butikk: 56 3714 - Tlf. sentralb.: 56 37 01 
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BYDELSPORTRETTET 

På tokt med fotograf Simon 
Bydelsa�sa har vært p4 tokt 

med egefu· · fotograf: Simon 
Vimalarajan. Han har bak seg 
flere års praksis som både 
pressefotograf, geriljafotograf 
og filmfotograf p4 Sri Lanka 
og i India. Tidligere i år hadde 
han fotoutstilling i Midjord 
bydelshus. Siden han kom til 
Norge i januar 1988, har han 
bodd p4 Storhaug, og stiller 
mer enn gjeme opp i fritiden 
n4r Bydelsavisa trenger en 
håndsrekning. Simon er nem
lig blant dem som er full av 
virkelyst. Så mye at han trolig 
er blant de travleste arbeids
søkende som finnes. 

- Man kan vel ikke bare gå
og slenge heller? Det er godt å 
gjøre nytte for seg - være i ak
tivitet, sier Simon og smiler 
bredt. For han er strålende 
fornøyd med sine travle ar
beidsdager. Har nok kjent 
lenge nok p4 kroppen hva det 
vil si "å bare gå der". Søke 
jobb etter jobb - alt fra fiske i 
Finnmark til fabrikkjobber. Og 

skoler. Men det er også viktig 
med praksis - ikke minst i 
språk. 

Full arbeidsdag 
- De 500 timene med obli

gatorisk norskundervisning 
er alt for lite til at man lærer 

språket. Det er ett av hinder
ne for å få jobb, slår Simon 
fast. Og ganske riktig: språks
terk er han ikke. Men Simon 
nektet å bare være sosialstø
nadsmottaker uten å gjøre 
noe selv, så han har gått ut og 
tilbudt sin arbeidskraft - gra
tis. Nå jobber han hos Fonn 
p4 Verven i full stilling. 

Simon har søkt om politisk 
asyl i Norge, men fikk opp
holdstillatelse p4 humanitært 
grunnlag. Han forteller at 
han aldri kan reise tilbake 
hverken til Sri Lanka eller 

India, etter årene som foto
graf i den thamilske gerilja
gruppen EPRLF (Eelam peo
ple revolution Liberation 
Front). Han gikk inn i grup-

pen i 1983. På grunn av splittel
ser i gruppen i 1986, meldte 80 
medlemmer seg ut, deriblant 
Simon. I dag er 26 av disse 80 
skutt av EPRLFs medlemmer. 
Selv reiste han til India - bare 
for å havne i arresten. 

Simon er alvorlig mens han 
forteller om den siste tiden i Sri 
Lanka og oppholdet i India. 
Trekker fram sterke fotografier 
av blodige, beskutte mennes
ker. Av gråtende kvinner. Lar 
den virkeligheten han snakker 

om p4 en måte synke ned i oss 
med all sin grusomhet. 

- En venn klarte å få meg ut
av fengselet ved il bestikke po
litiet. Nye bestikkelser ga meg 
indisk pass, slik at jeg kunne 
forlate landet, avslutter Simon 
sin historie. 

I likhet med mange andre in
nvandrere i Stavanger har Si
mon blitt Storhaugbu. Han er 
ofte å treffe p4 vandring i Stor
haugs gater med kamera over 
skulderen, p4 jakt etter gode 
motiver. Nå også til Bydelsavisa! 

Tomt Frinsinnbygg i 
Brødregata 

Frisinnbygget i Brødregata 
står fortsatt tomt etter at 
Internasjonalt Kultursenter 

flyttet ut av lokalene i juni. 
Det er ennå ildce bestemt hva 
bygget skal romme i framti
den. 

- Vi avventer fortsatt begi
venhetene og vil vurdere 
utviklingen og interessen for 

lokalene, før vi tar stilling til 
videre bruk, opplyser forret
ningsfører Halvor Sivertsen i 
AL Frisinn. På grunn av ferie
avvikling har styret ikke gått 
aktivt inn for å leie ut lokale
ne, men Sivertsen regner med 
at det er bel)ov for lokalene 
og at de vil vekke interesse. 

Huset, som er i to etasjer 

med en grunnflate p4 125 
kvadratmeter, inneholder kon
torer i første etasje og stor mø
tesal i annen etasje. 

- Det vil være et ypperlig
hus for organisasjoner som 
driver både kontorer og møte
virksomhet. Annen etasje vil 
dessuten kunne bli et fløtt 
utstillingslokale - ikke minst 

�--------------------,----, med tanke p4 at huset ligger·

Frisinnbygget i Brødregata st4r tomt etter at Internasjonalt kultur
senter flyttet ut i juni. (Foto: Simon Vimalarajan) 

.'---- .. --. - .- ---.. -- .... 

så sentralt, sier Sivertsen. Han 
legger til at det ikke er utenke
lig at Frisinn vil vurdere å bru
ke deler av kontorene selv. 

GJØR DITT FIRMA 
KJENT I BYDELEN -

ANNONSBI 
BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 
Annomekspedlsfon: 
Vest Publlshlng A/S 

Tlf. 04-53 06 44 Telefax: 
04·521718 

Verven 24, P.B.1594 

Kleivene, 4004 Stavanger 

Simon Vimalarajan har vært pd tokt med fotoapparatet 
Bydelsavisa. 

Stavanger Fotterapiklinikk 
Øvre Holmegt. 34 

Tlf. 567170 

• Fjerning av hard hud og tomer
• Regulering av nedgrodde negler
• Behandling mot fotsvette
• Fotmassasje

Off. godkjent fotterap 
Siri Svend54 

BUTINOX 21 OUEDEKKBEJ 

KUN ENllELSK RØD 650 

KR.350 
PR■ - 10 LITER J 

ALLE STOFFER som
EilPALAGER 
Mange design 

:25,. 
. Mtlj. 

MRDRUP HAnø111aco butfk:kj 
V/bybrua 

TEPPER - TAPETER - GARDINE 

GULVBELEGG - MALING 

Telefon: (04) 52 23 52 - Haugesundsgt. 7, 4014 Stav 



Sverdrup Hanssen & Co. satser friskt i en tid 
hvor andre firma sliter· for å få endene til å 
møtes. 1. mars skal et 3750 kvadratmeter stort 
nybygg stå ferdigstilt på eiendommen i 
Haugesundsgata. Når firmaets egen Miljøbu
tikk og andre forretninger, bank, tannleger, le
gesenter og kQntorer er innflyttet, må vel dag
lig leder i Sverdrup Hanssen, Torstein Erevik, 
få rett i at bedriften har skapt et nytt bydels
senter. 

- Mitt ønske har vært å ska
pe et senter for Østre bydel.
Bydelen trenger det. Jeg tror
dessuten at dette vil være
med på å oppgradere hele
området - gjøre det mer at
traktivt og skape miljø, sier
daglig leder i Sverdrup
Hanssen, Torstein Erevik, og
viser stolt fram planskissene
for nybygget som bedriften
skal reise på eiendommen i
Haugesundsgata. Fortsatt er
det bare et stort hull i bakken
der bygget skal stå, men
Erevik satser på at de første
innflyttingene kan skje allere
de over nyttår. 

Nybygget rommer 3750 
kvadratmeter forretnings- ogr
kontorlokaler i tre etasfer,
pluss et 1000 kvadratmeter
p;irketingsanlegg i undereta
s�n. Ved 'siden av har bedrif
ten leid naboeiendommen,
hvor det skal ryddes og opp
og bygges et stort parker
in�. Sverdrup Hans
sens eksisterende bygning

t. skal rehabiliteres• og integre
res i nybygget, slik at de til
sammen utgjør en hestesko
formet bygning som dekker
hele kvartalet - med fasade
mot Haugesundsgata, Hau
keligata og Johannesgata. 

Blant leietakerne er Rimi
supermarked, som tilhører
landets største dagligvarekje
de. De skal disponere en stor
del av første etasje. Her vil vi

også finne en blomsterbutikk
og Miljøbutikken. SR!Bank
flytter dessuten sin filial fra
Pederstata og inn i bygget. I
kontordelen vil det bli både
legesenter, muligens med
akutbnedisin, tannlegekonto
rer og advokat. Selmer Fu
ruholmen, som forøvrig har
totalenterprise på byggepro
sjektet, flytter inn med sitt
hovedkontor. 

- Selv skal vi bare dispone
re vel 450 kvadratmeter ,av
nybygget - til Miljøbutikken.
Vi har nylig leid 1300
kvadratmeter i Scanems.byg
ning, og flyttet bådet verks
ted og _!�gj:I'. dit� forteller
Erevik. 

Sverdrup Hanssen, som ble
startet i 1919 og kan se tilba
ke på 70 års drift i år, har
holdt til i Haugesundsgata si
den 1975. I den perioden har
bedriften tidoblet sin omset
ning. �revik har ingen beten
keligheter med å sette i gang
med et så omfattende bygge
prosjekt i disse dager hvor

:'l andre 6edriffer sliter-tungt: 
- Nybygget ble planlagt

lang tid tilbake og jeg synes
det er riktig å gjennomføre
det - til tross for vanskeligere
tider, avslutter han, og lar det
skinne gjennom at daglig le
der i Sverdrup Hanssen er
godt fornøyd med bedriftens
økonomiske situasjon - og at
han ser lyst på fremtiden.

HURRA 
ME"· JUBILERE! 

1-AR
er gått siden overtagelsen av 

I. Steen Kolonial
i Emmausveien

DET SKAL FEIRES! 
Ekstra gode tilbud hele uke 35. (Fra 28. aug.-2. sept.)

Vi gleder oss til å se deg i butikken. 
Du kan også ringe oss på telefon 56 31 55.

Hilsen Anne Beth Steen 
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Sverdrup Hanssen 
satser friskt 

. ' . 

Fasaden mot Taugata av Sverdrup Hanssens nybygg. Arkitektfirmaet Rezius og Bjoland AS har tegnet 
bygget. 

�� �"""'��-� .. _.f}. 
I 

Dahl' s-Hageservice 
Brensel-Centralen 

Alltid gode tilbud på planter. 
Tilbud 150 I gjødsel/torv kr. 50,

Bjørkeved kr. 50 

Nedre Dahlgt. 7, tlf.: 56 74 04, Mob. 090-44 106

�� 
STEININDUSTRI 

SandeidgL 21 -Tif. (04) 52 18 84
Postboks 395 -4001 Stavanger

Gravmonumenter i enhver utførelse 
SKIFER: Trappetrinn -Peisplater - fliser -Bruddheller m.m.

MARMOR: Bordplater - Vmdusplater -Fliser m.m.

CZJ·Df1Velkommen til

J 11!1\!, hårdesign 
ABC gt. 8 - Tangen (04) 53 39 22 

, DAME OG HERREFRISØR 
Timebestilling eller Drop in

ÅPNINGSTID: 
Mandag-onsdag 9.00-16.00 

Torsdag-fredag 9.00-18.00 (19.00). Lørdag 9.00-13.00

---------------

Tannlege
KJELL PER 
HOGSTAD 

Langgt. 50, 
4012 Stavanger 

Tlf. 52 57 62 - 54 64 80

Også kveldsåpent

RmlLEGGER.11 PEDERSGATEI 

B. HODNEFJELL
AUT. RØRLEGCERAIRRETIIIII
� Rlll8Tlf. RWJll
� (04) 5177 41 �

MoltllUf. OICMn4I
Sanæranlegg - Bad - K'Jøklæn 

GRATIS PLANLØSNING 

GJØR DITT FIRMA 
KJENT I BYDELEN -

ANNONsiR I 
BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 
Annonseekspedlston: 
Vest Publlshlng A/S 

Tlf. 04-53 06 44 Telefax: 
04-521718

Verven 24, P.B. 1594 
Kleivene, 4004 Stavanger 
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LESERBREV 

Resirkulering som prøve? 
Resirkulering av papir, 

glass, skyller og metall har 
lenge vært nevnt som et mid
del for å minske naturforu
rensningen, få bossplas.sene 
til å vare lenger og kanskje 
ikke minst som et ledd i den 
gjenvinningsprosessen som 
samfunnet har bruk for av 
økonomiske grunner. 

Spørsmålet har en rekke 
ganger vært nevnt i avisene 
og det er gjentatte ganger 
blitt uttalt at det arbeides 
med saken, som et samar
beidsprosess mellom Fretex, 
IVAR og kommunen, uten at 
noe effektivt er gjort til nå. 

I den forbindelse vil jeg set
te fram et forslag: La resirku-

letingen bli en "generalprø
ve" for de såkalte prøvebyde
ler i Stavanger - Storhaug og 
Jåtten. 

Forutsetningen må være at 
bydelsutvalgene blir tildelt 
de nødvendige økonomiske 
midler, sekker, kartonger el
ler plastbokser til å samle det 
forskjellige bosset i og at prø
veordningen blir satt i gang 
så hurtig som mulig. 

Fordelene ved en slik prø
veordning vil være at det i 
første omgang vil koste 
mindre å sette den i gang og 
at en hurtigere vil kunne vin
ne erfaring før resirkulering
en ble gjort gjeldende for hele 
Stavanger by. 

STORHAUG BYDELSAVIS 

Den gang det ennå var 
gårdsbruk i Stavanger og 
omegn, var det vanlig at skyl
lene eller "sydrene" som det 
heter på godt stavangersk, 
ble hentet av en bonde, som 
utnyttet skyllene til foring av 
husdyrene. 

I dag går skyller og matres
ter rett i den vanlige boss
dunk.en og bidrar i stor grad 
til at det kryr med rotter og 
måker på bossplassene og at 
nabolaget blir belemret med 
store skarer fluer i varme pe
rioder. 

Jer ber bydelsutvalget sna
rest ta opp spørsmålet om re
sirkulering som en prøveord
ning med Stavanger kommu
ne. Vi må nå komme oss ut 
av "snakke-stadiet". 

Halvor Sivertsen 

Storhaug skolekorps på Tysklandstur 

Glimt fra Storhaug skolekorps konsert i Hansapark i nærheten av 
Lubeck. 

Storhaug skolekorps har 
besøkt Danmark og Tyskland 
i sommer. 34 glade musikan
ter dro av sted i buss 16. juni 
sammen med åtte reiseledere 
og tre voksne som var med 
på "kjød og flesk". Ferden 
gikk først til Kristiansand, og 
vidre med ferje til Hirtshals i 
Danmark. Korpset holdt sin 
første konsert på torget i 
Silkeborg, der dirigent Helge 
Jan Ingebretsen sluttet seg til 
reisefølget. Etter en tur in
nom Silkeborg Plejehjem med 
middag, konsert; utdeling av 
roser til beboerne og overrek
kelse av korpsets bordvim-

pel, bar det sørover til 
'fyskland. Målet var en bade
by på Østersjøkysten, Weis
senhauser Strand, som ligger 
omtrent midtveis mellom Kiel 
og Lubeck. Allerede første 
kvelden våget de første seg til 
å prøve badevannet i Øster
sjøen. 

Neste dag sto besøk i 
Hansapark, en fritidspark 
med berg- og dalbane med 
'1oop", flere vannrenner, del
finshow og mye annet gøy for 
store og små, på programmet. 
Men før vi kunne kaste oss ut 
i moroa, marsjerte korpset i 
parken og holdt konsert. 

Ill HAUGESUNDSGT.

t:t•2R•a AUTO SENTER V/BYBRUA 
Haugesundsgt. 3 • I. Nikolaisen • TLF 52 86 67 
BENSIN - REKVISITA - SERVICE 

DAGLIGVARER 

Dagen etter dro vi til 
Lubeck, en fin, gammel by 
som sammen med bl.a. 
Bergen, var med i Hanse-for
bundet fra 1� til 1600-tal
let. I den gamle bydelen 
holdt vi konsert to steder. Det 
samlet seg ganske mange til
hørere og korpset fikk god 
applaus. Etter konsertene 
fikk vi med oss kanaltur i 
åpen båt og tid til handletur i 
byen. 

Siste dagen i 'fyskland var 
det spillehi og avslapping i 
Weissenhauser Strand. Det er 
et flott badeanlegg med lange 
og korte vannrutsjebaner, fos
sefall og bølgemaskin. 

På hjemturen hadde vi 
stopp i Haderslev, der korp
set spilte i gågatene og holdt 
konsert på torget. Her fikk 
også korpsmedlemmene ut
delt medaljer. 

Spente foreldre var motta
kelseskomite da vi ankom 
Storhaug skole, og de ønsket 
velkommen trøtte, men glade 
musikanter som var mange 
opplevelser rikere. Reisele
derne med Tor Andreas 
Hodne i spis.sen hadde skred
dersydd et glimrende pro
gram, og gjennomføringen 
var upåklagelig. Ungdoms
flokken som var med, opp
førte seg også eksemplarisk 
og var gode ambassadører 
for Storhaug og Stavanger. 
Bydelen vår har god grunn til 
å være stolte av Storhaug 
skolekorps! 

Evelyn Johansson (som var 
med pd "kjød og flesk") 

F6r og utstyr til dine kjæle
.dyr, ·handler du best og bil
ligst i din egen nærbutikk. 

Nymannsveien 133 
Tlf. 56 30 88. 
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Bydelspolitiker11e på 
skolebenken 

- Hvilke hovedoppgaver står bydelen overfor i de nærmeste årene? Hvilke
betydning vil prøveprosjektet ha for løsing av bydelens oppgaver og videre 
utvikling? Hvordan skal prøvebydelene organiseres politisk og administra
tivt? 

Disse, og mange flere problemstillinger, sto på dagsorden da bydelspoliti
kerne sist helg var samlet for å skoleres før prøvebydelen blir et faktum over 
nyttår. Seminaret var det første i en hel rekke som skal holdes utover høsten. 

Lokalpolitikerne_ fra Storhaug skal skoleres hele høsten for d være 
rustet til d møte reformen 1. januar neste dr. Fra venstre: Torgrim 
Olsen (A) Ivar Pedersen (Kr.f.), Einar Hanstad (A) og Lisbeth 
Nilssen-Love (SV). (Foto: Simon Vimalarajan) 

Prøvebydelen har blitt al
vor for bydelspolitikerne. Sist 
helg var politikerne fra både 
Storhaug og Jåtten samlet på 
Sola Strandhotell for å skole
res til alle de nye oppgavene 
og ansvaret som venter over 
nyttår, når de går inn i rollen 
som "lokalt bystyre". 

- Det er viktig både å infor
mere om prosjektet, og å for
berede politikerne på de opp
gavene de vil bli stilt overfor 
når prøvebydelen settes i 
verk. 1. april blir bydelspoli
tikerne et ansvarlig organ 
som fatter endelige beslut
ninger - og det er en stor 
overgang fra å være et uttale
organ. Derfor har vi også satt 
av høsten til skolering, sier 
administrasjonsleder Lars 
Bjørheim til Bydelsavisa. Han 
har lagt opp høstens semina-

rer sammen med administra
sjonsleder for Jåttå, Kjell 
Madsen. Senere i høst skal 
også ansatte i offentlige sek
torer i bydelen på "skoleben
ken". 

Ikke "småpottel" 
- Dere må ikke tro at det er

småpottel dere skal bale med 
- for det er det ikke! Men vi
må også se i øynene at det
kan bli litt slingring fram og
tilbake, for noen må gi fra seg
makt. Andre skal få makt og
myndighet, sa ordfører Leif
Måsvær under sitt åpning
sinnlegg i helgen. Hans del
av "skoleringen" var å ori
entere om hvorfor frikommu
neprosjektet ble satt ut i live
og hvilke forventninger som
knytter seg til det.

Lars Bjørheim, som har 
vært med å jobbe fram hele 
frikommuneprosjektet fra 
den spede begynnelse, til der 
vi står i dag, har såvisst ikke 
mistet gløden underveis. I sitt 
innlegg om målsetting og vi
sjoner for prosjektet, pekte 
han blant annet på målene 
om å bryte ned sektorisering
en og øke samarbeidet i by
delen, overføre ansvar og be
slutninger til bydelen, få til 
effektivitet og tilpasse for
valtningen til lokale forhold, 
og utnytte de muligheter fri
kommuneprosjektet gir. Han 
understreket at et mål er å gi 
best mulig service for beboer
ne i bydelen. 

- Jeg vet at vi skal lykkes!
Jeg er ikke redd for å stå på -
håper dere følger med! av
sluttet Bjørheim entusiastisk. 
Og han hadde salen med seg: 
- Jysla spennande! var kom
mentarer fra benkeradene.

På programmet ellers sto 
både forelesninger, gruppear
beider og plenumsdebatter 
om tema som spente fra hvil
ke betydning prosjektet kan 
få for å løse bydelens oppga
ver og den videre utvikling, 
hva som kan gjøres for å løse 
oppgavene ved å sette inn 
nye tiltak - og omdisponere 
ressursser. Politikerne tok 
også opp ledelse- organisa
sjonsstruktur i desentralisert 
forvaltning, hvordan bydel
sutvalget kan fungere som 
drivkraft i lokalt utvikling
sarbeid og forholdet mellom 
bydelsutvalget og interesse
grupper i bydelen. 

- Siste del i seminarrekken
vil i detalj ta opp hvilke opp
gaver som blir overført byde
len, men her er det fortsatt en 
del uavklart. For eksempel 
myndighets- og funksjonsfor
deling, bl.a. når det gjelder 
skolene, sier Bjørheim. Når 
dette er avklart, vil oppgave
ne legges fram av lederne av 
de ulike sektorene i bydelen, 
blant annet skolenes rektorer, 
distriktssosialsjef og kultur-: 
sekretær. 
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Den ikke ukjente formannen i Frisinn, Sigurd Holgersen, i fint driv 
med spydet. Vi skal ikke si noe om lengden, men han traff ikke sine 
egne tær. 

Frisinn på 
treningsleir 

Denne sommeren har Fri-
sinn virkelig prøvd det store 
uaand. 7-0 aktive og ledere la 
den årlige treningsleiren til 
byen Sittard i det sørlige Hol
land. Her hadde vi ypperlige 
treningsforhold både for 
svømmere og friidrettsfolk. 

Svømmerne trente i et tre
ningsanlegg som blant annet 
også involverte basseng med 
fossefall, boblebad og rutsje
bane. 

Friidretten trente også un
der de absolutt best tenkelige 
forhold: Bane med tartandek
ke og eget styrkerom. 

Selve turen ned foregikk 
med en toetasjes buss fra 
Haga. Selv om det var rundt 
100 mil hver vei, så gikk tu-

ren helt flott. Med passelig 
kjørelengder mellom hver pa
use og-med en-ypperHg sjå
før, følte vi ikke at vi suste 
med over 100 kilometer i ti
men på motorveiene gjen
nom Tyskland . 

Både trenerne for svøm
merne og trenerne for friid
retten følte at de aktive fikk 
maksimalt igjen for innsat
sen. Det vil helt sikkert vise 
igjen på resultatlistene utover 
høsten. 

Til slutt en melding som 
bare skal leses av foreldrene 
til alle ungene som var med: 
Dere har kjempegreie unger. 
Det er fantastisk å oppleve 
ekte Frisinn-ånd i praksis. 

Sigve Johannessen 

TRENGER 
BILEN DIN EN 
FAGMANN? 

DITT BILVERKSTED I NÆRMIWØET 

FOR AUE BILER I ØSTRE BYDEL 
Et All-verksted har ikke spesielle favoritt
merker, men til gjengjeld dyktige fagfolk 
med solid erfaring fra alle bilmerker 

cz.Aum 
Aut. Bilverksted og karosseri 

llf.: 56 28 22. Søilandøgt. 10 
4015 Stavanger 

NYMAN'S GLASS 
D. Nyman's Produkter

Ryfylkegt. 70, 4015 Stavanger 
Tlf.: 04 - 52 12 82 - 52 04 82 

•VI UTFØRER ALT I GIASSARBEID_.

Produsent av * � Baderoms_v.1tem.
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Forslag om utbygging over tunnelinnslaget: 

"St. Hansgården" glir 
fint inn i miljøet 

Bmndsberg Dahls forslag til utbygging llV 
nst.Hansgdrden n. Som det framg4r av tegningen, vil nybyg

gene gli fint inn i-eksisterende boligmasse. 

Brandsberg Dahls Arkitekt
kontor A/S har fremmet et 
utbyggingsforslag for "St. 
Han-gården" - området over 
tunnelinnslaget i Verksgata. 
Prosjektet, som er tegnet av 
sivilarkitekt Solveig Holen, 
består av boliger med små 
butikker og verksted i de ne
derste etasjene. Mot Verks
gata er det også tenkt konto
rer og butikker for å skjerme 
boligene mot trafikken. Disse 
vil få adkomst både via en 
gangbru som går over tunne
len og en gangvei gjennom 
bebyggelsen fra Pedersgata. 
Underetasjen inneholder 42 
parkeringsplasser, med inn
kjørsel ved tunnelinnslaget. 
På gateplan mot Verksgata er 
det avsatt arealer for tele
verket, El-verket og Vegve-se
net. Brutto areal for hele ut-

byggingen, inkludert parker
ing, er på 4600 kvadratmeter. 

Forslaget inneholder tre bo
ligrekker som følger skrå
ningen i terrenget ned mot 
tunnelinnslaget. I alt er det 
prosjektert 23 leiligheter fra 
58 til 113 kvadratmeter, alle 
med takterasse eller balkong, 
samt med utsikt mot havnen. 
Mellom boligrekkene er det 
tenkt beplantet uteareal og le
keplass. Gangveien gjennom 
bebyggelsen vil gå der hvor 
Høkkergata lå tidligere. Byg
ningene er utformet slik at de 
glir fint inn i miljøet rundt, 
både langs St.Hans gata og 
Litle Skippergata. 

- Intensjonene har vært å
bygge så rimelige boliger 
som mulig. Det kan eventuelt 
bli aktuelt å la folk få mulig
heter til å gjøre en del av ar-

beidet selv. Det samme gjel
der verkstedene, sier Børge 
Brandsberg Dahl, og legger 
til: - "St Hansgården" skal på 
en måte være motsetningen 
til "St.Olavsgården". Han for
teller videre at det kan tenkes 
at utbyggingen vil bli gjort i 
to byggetrinn. Utbygger vil 
være Kruse Smith Stavanger 
A/S. 

Et forslag om regulering av 
St.Hansgården, samt området 
rundt - begrenset av Peders
gata, Store Skippergate, 
Verksgata og St. Hans gate, 
ligger ute til offentlig ettersyn 
fram til 1. september. Sakspa
pirene ligger til gjennomsyn i 
Midjord bydelshus, på 
byplankontoret i Olav Kyr
resgate 23 og i Stavanger bib
liotek, lesesalen. 

11/TlllØ IØ FURE SPES/IL/TETER 

Bandasjeutstyr for personer med utlagt tarm. 
Butikken fører også utstyr til de inkontinerte. 

Informasjon og veiledning blir gitt i eget rom. 
Godt utvalg i støttestrømper - brokkbind -

rygg- og nakkestøtter, varmeplagg og 
generelle sykeartikler. 

MUller's eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

SYKEARTIKLER 

Vaisenhusgt. 19, 
4012 Stavanger. TH. (04) 52 48 71. Privat (04) 62 37 80. 

Åpningstider: hverdager kl. 09.00 - 15.00 
torsdag kl. 09.00 - 19.00 

lørdag kl. 09.00 - 12.30 
Obs: Lørdagsstengt i perioden mai t.o.m. august. 

lrenger du elektriker� 

Vi utfører alle typer installasjoner: 

- Nybygg - Reparasjoner

Modemisering - Utarbeidelse 

-Tilbud

Ring 56 12 31! 

Jelsagt. 1, 4012 Stava1ger 

Mobiltlf. 090/46 737 - 4 

Telefax 53 65 95 
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